uniFLOW ONLINE EXPRESS

Pre malé až stredné
podniky
1 – 10 zariadení
Cloudové riešenie

Cloudové riešenie na správu tlače s pridanou hodnotou
Pre malé až stredné podniky je dôležité, aby si kontrolovali svoje náklady a infraštruktúru správy tlače.
uniFLOW Online Express predstavuje bezpečné cloudové riešenie, s ktorými nie je potrebné investovať do
lokálnych serverov a spravovať ich. K dispozícii je v rámci štandardného rozsahu funkcií, výlučne pre zariadenia značky Canon, a je navrhnuté tak, aby podporovalo a dopĺňalo každú fázu životného cyklu dokumentu.

POTREBY VÁŠHO
PODNIKU
Zaistenie zabezpečenia údajov
S nariadením GDPR je zabezpečenie údajov náročnejšie,
ako kedykoľvek predtým. Ľahko môžete prehliadnuť
potrebu chrániť kancelárske tlačiarne a môže dôjsť k
ohrozeniu vašich údajov a dokumentov.

Prevádzková efektívnosť
Čas strávený inštaláciou, monitorovaním a správou
zložitých ekosystémov (tlačovej infraštruktúry) by ste
mohli radšej investovať do rozširovania vášho podniku.

Kontrola nákladov
Ak chcete kontrolovať a spravovať svoje náklady, musíte
presne zostaviť rozpočet a pochopiť výdavky správy tlače.

Spoľahlivá infraštruktúra
Maximalizujte svoju investíciu do spoľahlivej, škálovateľnej
infraštruktúry IT, ktorá sa jednoducho integruje s vašimi
aktuálnymi systémami a spĺňa vaše budúce potreby.

ČO JE uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
• Štandardný rozsah funkcií zariadenia na viacerých zariadeniach
značky Canon (je potrebná aktivácia a nastavenie)
• Nie je potrebná ďalšia investícia do tlačových serverov
• Kontrola prístupu k zariadeniam a nastavenie možností na
overenie používateľa poskytujú lepšie zabezpečenie
• Zvýšte produktivitu pomocou jednoduchých pracovných
postupov skenovania na osobný e-mail alebo na službu Google
Drive™ (imageRUNNER ADVANCE)
• Intuitívny panel, ktorý zreteľne zobrazuje náklady na zariadenie
alebo používateľa, vám pomôže pochopiť a efektívnejšie
spravovať náklady
• Zjednodušená správa IT pomocou centrálneho nastavenia a
správy viacerých zariadení
•V
 yužite svoje investície do zariadení značky Canon do najvyššej
miery pomocou cloudového softvéru s pridanou hodnotou na
správu tlače a skenovania
• Jednoduchá inovácia a prihlásenie na odber služby uniFLOW
Online pridá vylepšenú funkčnosť a výhody, ktoré budú spĺňať
meniace sa potreby pre životný cyklus dokumentov

KĽÚČOVÉ
VÝHODY
Vyššie zabezpečenie

Vylepšená udržateľnosť

•Z
 abezpečte svoje tlačiarne pred neoprávneným

• Šetríte energiu, pretože nepotrebujete tlačové

prístupom a používaním
•S
 pojte vylepšené zabezpečenie a pohodlie
používateľa s jednoduchými spôsobmi overenia na
uvoľnenie úloh

servery, ktoré sú neustále zapnuté
• Predchádzate zbytočnej tlači a podporujete tak
iniciatívy zamerané na udržateľnosť. Tlačové úlohy
sú automaticky zadržané v zariadení a je možné ich
uvoľniť alebo odstrániť
• Jednoduché nastavenie povolení na tlač, napr. na
obojstrannú alebo čiernobielu tlač

Lepšia produktivita
•V
 ytvorte prispôsobené pracovné postupy a posilnite

tak produktivitu – napríklad funkciou, ktorá umožňuje
zaslanie naskenovaného dokumentu do cieľového
umiestnenia jedným dotykom

Vylepšená kontrola nákladov
• Obmedzte prístup používateľov k rôznym funkciám

zariadenia a kontrolujte tak výstupné náklady
• Tlačte

iba to, čo potrebujete a len vtedy, keď to
potrebujete, a znížte tak náklady
• Získajte informácie o tlači a kopírovaní pre jednotlivé
zariadenia aj používateľov, a vďaka základným
nástrojom na vykazovanie získajte lepšiu kontrolu
nákladov

Cloudová platforma
• Jednoduché cloudové riešenie bez konkrétnej

potreby ďalších tlačových serverov
•Š
 etrite čas vďaka nastaveniu zariadenia na diaľku a
centralizovanej správe
• Intuitívny cloudový panel a nástroje na vykazovanie

Osloboďte silu cloudu
Platený odber služby uniFLOW Online je ďalším krokom na vašej ceste cloudom, ktorou vás sprevádza
spoločnosť Canon, a ponúka vylepšené možnosti pre každý podnik ľubovoľnej veľkosti. Od malej skupiny
používateľov v jednej pobočke po neobmedzený počet používateľov v rámci viacerých celosvetových sídiel.
V porovnaní so službou uniFLOW Online Express poskytuje uniFLOW Online rozšírené funkcie, medzi ktoré
patrí „My Print Anywhere“, tlač pre mobilných pracovníkov a návštevníkov, viac možností skenovania, a ďalšie.
Vďaka tomu prináša komplexné cloudové riešenie, ktoré bude rásť spolu s vaším podnikom.

RIEŠENIA SNÍMANIA DOKUMENTOV A SPRÁVY VÝSTUPU OD SPOLOČNOSTI CANON
Spoločnosť Canon ponúka široké portfólio riešení snímania
dokumentov a správy výstupu, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých
podnikov, od malých začínajúcich firiem po celosvetové organizácie.

Vďaka inteligentnej, bezproblémovej a ľahko ovládateľnej manipulácii
s dokumentmi, a vďaka schopnosti poradiť si s flexibilnými
pracovnými vzormi, dokážeme zvýšiť produktivitu zamestnancov.

Priamočiara a spoľahlivá spoločnosť Canon vám pomocou nástrojov
na sledovanie a vykazovanie pomôže bezpečne kontrolovať a
spravovať všetky pracovné postupy tlače a skenovania, a poskytne
vám tak možnosť získať informácie o používaní a nákladoch.

Ponúkame čokoľvek, od jednoduchých riešení pre jednotlivé zariadenia,
cez plne škálovateľné cloudové možnosti, až po mimoriadne
prepracovanú alternatívu zriadenú v priestoroch podniku, ktorá je
otvorená, modulárna a konfigurovateľná. Všetky naše riešenia sa
jednoducho používajú, rýchlo nastavujú a bezproblémovo sa integrujú
so sortimentom kancelárskych zariadení od spoločnosti Canon.

uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER
1 až 5 zariadení
Základná správa výstupu
pre malé podniky

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 až 10 zariadení
Základné riešenie snímania
dokumentov a správy
výstupu ideálne pre malé
podniky

uniFLOW pre MALÉ A
STREDNÉ PODNIKY
uniFLOW CAPTURE
1 až 25 zariadení

Neobmedzený počet
zariadení
Neobmedzený počet
používateľov a zariadení/
Moduly na tlač a
skenovanie/Ideálne
riešenie pre malé až
celosvetové podniky

uniFLOW
Neobmedzený počet
zariadení

Vylepšené riešenie
snímania dokumentov a
správy výstupu ideálne pre
malé až stredné podniky/
Samostatné moduly na
plnenie požiadaviek tlače
a skenovania

Rozšírené riešenie
snímania dokumentov
a správy výstupu s
viacerými možnosťami pre
stredné až celosvetové
podniky/Možnosti tlače
pre kancelárie aj tlačové
oddelenia

Riešenie pre jednotlivé zariadenia

Cloudové riešenie

Cloudové riešenie

Serverové riešenie

Serverové riešenie

ŠTANDARDNÝ ROZSAH
FUNKCIÍ ZARIADENIA

ŠTANDARDNÝ ROZSAH
FUNKCIÍ ZARIADENIA

PRIHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA
NA ODBER SLUŽBY

LICENCIA
POUŽÍVATEĽA

LICENCIA
POUŽÍVATEĽA

V celom portfóliu sú podporované viaceré zariadenia značky Canon – imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER,
i-SENSYS a imageFORMULA. Kompatibilitu si overte v príslušných technických parametroch produktu.
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