uniFLOW ONLINE

Kaikenkokoisille yrityksille
Rajoittamaton määrä
laitteita
Pilvipohjainen

Edistyksellinen pilvipohjainen tulostuksen ja skannauksen
hallintaohjelmisto
Jokaisella yrityksellä on omat haasteensa asiakirjojen tietoturvan, IT-kulujen hallinnan ja budjetoinnin
suhteen. uniFLOW Online on skaalautuva ja tietoturvallinen pilvipohjainen ratkaisu, joka mukautuu ja
kasvaa liiketoiminnan muutoksien mukana. Yrityksen ei tarvitse investoida paikallisiin palvelimiin eikä
niiden hallintaan, koska ratkaisun joustavat tulostus- ja skannauspalvelut tukevat ja täydentävät asiakirjan
elinkaaren kaikkia vaiheita niin kotona kuin toimistollakin.

LIIKETOIMINNAN
HAASTEET
Tietoturvan varmistaminen
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tekee
tietojen suojaamisesta entistäkin haastavampaa.
Toimistotulostimien suojaus jää helposti vähälle huomiolle,
mikä vaarantaa tietojen ja asiakirjojen turvallisuuden.

Liiketoiminnan tehokkuus
Monimutkaisen tulostusinfrastruktuurin asentamiseen,
valvontaan ja hallintaan käytetty aika voidaan sijoittaa
varsinaisen liiketoiminnan kasvattamiseen.

MIKÄ ON UNIFLOW
ONLINE?
•J
 oustavat tilausperusteiset pilvipalvelumoduulit

vastaavat yrityksen muuttuviin tulostus- ja
skannaustarpeisiin

•S
 kaalautuu yrityksen koon ja toimipisteiden määrän
mukaan
•P
 aranna tietoturvaa valvomalla laitteiden käyttöä ja
käyttäjien todennusta

Maksimaalinen hyöty IT-investoinneista

•M
 y Print Anywhere – tulostaminen onnistuu helposti
kaikista verkon laitteista

IT-laitteita ja ohjelmistoja on jatkuvasti päivitettävä, niiden
hallinta on usein vaikeaa ja kustannuksia on hankala
ennakoida.

•T
 urvatulostus mobiililaitteista tukee liikkuvia työntekijöitä ja
vieraskäyttäjiä

Nykyaikainen työpaikka
Käyttöympäristö on muuttunut. Kun entistä useammat
tekevät etätöitä, teknologian on tuettava joustavasti
työskentelyä kaikkialla.

•U
 seita skannausvaihtoehtoja pilvitallennuksesta
kehittyneisiin työnkulkuihin, mukaan lukien FILING ASSIST
-tiedostoavustaja, joka oppii ja tallentaa skannatut asiakirjat
helposti ja parantaa niiden löydettävyyttä.

Kustannusten hallinta

•L
 aite- ja käyttäjäkohtaisten kustannuksien seuranta,

Tulostuskustannusten budjetointi on vaikeaa ja
tulostamisen kokonaiskuluja ei ole helppo selvittää ilman
tarkkoja tietoja käyttäjä- ja laitekustannuksista.

hallinta ja valvonta helppokäyttöisessä pilvipohjaisessa
koontinäytössä

Tuottavuus

•U
 sean laitteen keskitetty asennus ja hallinta käyttäjille
toimisto- ja kotiympäristöissä

Kaikenkokoisissa yrityksissä on mahdollista säästää aikaa
automatisoimalla asiakirjojen käsittelyprosesseja.

•A
 siakirjojen elinkaaren kaikkien vaiheiden hallinta

yhdellä ratkaisulla kaikissa laitteissa ja ohjelmistoissa

TÄRKEIMMÄT EDUT
Parempi tietoturva

Pilvipohjainen käyttöympäristö

•S
 uojaa laitteet luvattomalta käytöltä kaikissa toimipisteissä
• Parannettu tietoturva ja yksinkertainen käyttäjien todennus
tehostavat tulostustöiden vapauttamista

•Y
 ksinkertainen pilvipohjainen ratkaisu ei edellytä
tulostuspalvelimien hankintaa
•S
 kaalautuva modulaarinen ratkaisu minimoi IT-ylläpidon
•u
 niFLOW Online -ratkaisussa on käytettävissä tutut
pilvipalvelut, kuten DropBox ja OneDrive
•L
 aitteiden ja käyttäjien käyttöönotto, hallinta ja valvonta
keskitetysti ja etänä
•A
 jantasainen tilaukseen perustuva toimintaympäristö
päivittyy säännöllisesti uusilla ominaisuuksilla automaattisesti
• Intuitiivinen pilvipohjainen koontinäyttö ja helppokäyttöiset
raportointityökalut

Parempi tuottavuus
•P
 aranna tuottavuutta luomalla mukautettuja työnkulkuja,
kuten skannaus kohteeseen yhdellä kosketuksella
• Useat skannausvaihtoehdot ja työnkulut parantavat
työntekijöiden tuottavuutta
• Tulostustöitä voidaan lähettää, muokata ja vapauttaa
suojatusti kaikista laitteista
• Täysi tuki tulostukselle ja skannaukselle mobiililaitteista

Kestävän kehityksen mukainen
•S
 äästä energiaa – ei enää jatkuvasti valmiudessa olevia
tulostuspalvelimia
• Vältä turhat tulosteet ja toimi ympäristövastuullisesti
vapauttamalla työt suoraan laitteella
• Helposti määritettävät tulostuskäytännöt, mm. kaksipuolinen
tai mustavalkotulostus

						
Tehokkaampi kustannusten hallinta
•T
 ulostuskuluja voidaan pienentää rajoittamalla käyttäjien
oikeuksia laitteiden toimintoihin
•V
 ähennä kustannuksia tulostamalla vain tarpeen mukaan
•T
 ehosta kustannusten hallintaa raportointityökaluilla, jotka
keräävät tulostuksen ja kopioinnin käyttötietoja laite- ja
käyttäjäkohtaisesti
•S
 euraa kustannuksia huomioimalla tulostus toimistolta ja
kotoa ja kohdentamalla kuluja sen mukaan.

Tukee joustavia työskentelytapoja
•H
 yödynnä tämän päivän uudenlaista työympäristöä ja liitä
laitteesi uniFLOW Online -ratkaisuun toimistosta tai kotoa

CANONIN SKANNAUKSEN JA TULOSTUKSEN HALLINTARATKAISUT
Canon tarjoaa laajan valikoiman asiakirjojen skannaus- ja
tulostusratkaisuja, jotka vastaavat niin pienten start-upyritysten kuin suurien globaalien organisaatioidenkin
tarpeisiin.
Canonin luotettavat ja helppokäyttöiset ratkaisut auttavat
yrityksiä suojaamaan ja hallinnoimaan kaikkia tulostusja skannaustyökaluja. Seuranta- ja raportointityökalut
parantavat kokonaiskulujen läpinäkyvyyttä keräämällä
käyttöä ja kustannuksia koskevia tietoja.

Älykkäät, integroitavat ja helppokäyttöiset asiakirjojen
käsittelytoiminnot mukautuvat erilaisiin työskentelytapoihin
ja parantavat näin työntekijöiden tuottavuutta.
Canonin valikoimassa on jotain jokaiselle yritykselle:
yksinkertaisista laitepohjaista ja pilvipohjaisista skaalautuvista
ratkaisuista edistyksellisiin paikallisiin järjestelmiin, jotka
ovat avoimia, modulaarisia ja määritettävissä käyttäjien
tarpeisiin. Kaikki Canonin ratkaisut ovat helppokäyttöisiä,
nopeita asentaa ja integroitavissa saumattomasti Canonin
toimistolaitteisiin.

uniFLOW
uniFLOW FOR SMB
uniFLOW CAPTURE
uniFLOW ONLINE
1–25 laitetta

uniFLOW ONLINE EXPRESS
Rajoittamaton määrä laitteita

Laajennettu skannauksen
ja tulostuksen hallinnan
ratkaisu pienille ja keskisuurille
yrityksille / Erilliset tulostus- ja
skannausmoduulit

Rajoittamaton määrä laitteita
Edistyksellinen skannauksen
ja tulostuksen hallintaratkaisu
tarjoaa useita vaihtoehtoja
keskisuurille ja suurille
yrityksille / Toimistoihin ja
tulostustiloihin

Ihanteellinen skannauksen
ja tulostuksen hallinnan
perusratkaisu pienille yrityksille

Rajoittamaton määrä käyttäjiä
ja laitteita / Tulostus- ja
skannausmoduulit / Sopii
niin pienille kuin suurillekin
yrityksille

Pilvipohjainen ratkaisu

Pilvipohjainen ratkaisu

Palvelinpohjainen ratkaisu

Palvelinpohjainen ratkaisu

LAITTEEN VAKIOTOIMINNOT

TILAUSPERUSTEINEN

KÄYTTÖOIKEUS

KÄYTTÖOIKEUS

Rajoittamaton määrä laitteita

Ratkaisut tukevat monitoimilaitteita, tulostimia ja skannereita.
Varmista yhteensopivuus tuotteen teknisistä tiedoista.
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