uniFLOW ONLINE

Pre podniky ľubovoľnej
veľkosti
Neobmedzený počet
zariadení
Cloudové riešenie

Pokročilý softvér na správu tlače a skenovania, ktorý
oslobodzuje silu cloudu
Podniky každého rozmeru majú svoje vlastné potreby v oblasti zabezpečenia dokumentov, správy
výdavkov na IT a kontroly rozpočtu. Služba uniFLOW Online prináša škálovateľné a bezpečné cloudové
riešenie, ktoré sa prispôsobuje vášmu podniku a rastie spolu s ním. Vďaka možnosti prihlásiť sa na flexibilné
odbery služby tlače a skenovania, ktoré podporujú a dopĺňajú každú fázu životného cyklu dokumentu
v kancelárskom i domácom prostredí, nie je potrebné investovať do lokálnych serverov a spravovať ich.

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.

Maximalizácia návratnosti investícií do IT
Hardvér aj softvér informačných technológií si vyžadujú
neustálu modernizáciu a s potenciálne nekontrolovateľnými
nákladmi sa ťažko spravujú.

Moderné pracovisko
Pracovné prostredie sa zmenilo. Keďže viac ľudí pracuje
z domu, technológia musí flexibilne podporovať prácu
odkiaľkoľvek.

Kontrola nákladov
Presne zostaviť rozpočet a pochopiť výdavky správy tlače
bez jasných informácií o nákladoch na používateľa alebo
zariadenie je často zložité.

Produktivita
Podniky každej veľkosti vykonávajú procesy spracovania
dokumentov, ktoré je možné zautomatizovať a ušetriť tak čas.

ČO JE uniFLOW
ONLINE?
•F
 lexibilné cloudové predplatiteľské moduly splnia meniace
sa požiadavky na správu tlače a skenovania
•Š
 kálovateľné riešenie pre podniky ľubovoľnej veľkosti, od
jednej pobočky po podniky s niekoľkými pobočkami
•K
 ontrola prístupu k zariadeniam a nastavenie možností na
overenie používateľa poskytujú lepšie zabezpečenie zariadení
•F
 unkcia „My Print Anywhere“ umožňuje používateľom
jednoducho tlačiť z ľubovoľného zariadenia
•Z
 abezpečenie tlače z mobilných zariadení podporuje
aktívnych pracovníkov aj návštevníkov
•V
 iac možností skenovania – od jednoduchých cloudových
úložísk po rozšírené pracovné postupy skenovania vrátane
FILE ASSIST na jednoduché prehliadanie, ukladanie,
uchovávanie a získavanie skenov
•J
 ednoduchý cloudový panel umožňuje sledovanie,
správu a kontrolu nákladov každého zariadenia alebo
používateľa
•C
 entrálne nastavenie a správa viacerých zariadení
a používateľov v kancelárii alebo v domácnostiach
•J
 edno riešenie pre hardvér aj softvér umožňuje správu
každej fázy životných cyklov vašich dokumentov

KĽÚČOVÉ
VÝHODY
Vyššie zabezpečenie

Cloudová platforma

•Z
 abezpečte svoje tlačiarne pred neoprávneným prístupom
a používaním na viacerých pobočkách
• Spojte vylepšené zabezpečenie a pohodlie používateľa
s jednoduchými spôsobmi overenia na uvoľnenie úlohy

•J
 ednoduché cloudové riešenie bez konkrétnej potreby
ďalších tlačových serverov
•Š
 kálovateľné a modulárne riešenie s minimálnou údržbou zo
strany oddelenia IT
•S
 o softvérom uniFLOW Online sú k dispozícii rozhrania
Cloud Connectors, ako napríklad DropBox, EverNote atď.
• Implementujte, spravujte a kontrolujte zariadenia aj
používateľov centrálne či na diaľku
•V
 yužívanie prostredia v reálnom čase, keďže funkcie sa
pravidelne aktualizujú v rámci vášho odberu služieb
• Intuitívny cloudový panel a nástroje na vykazovanie

Lepšia produktivita
•V
 ytvorte prispôsobené pracovné postupy a posilnite tak
produktivitu – napríklad funkciou, ktorá umožňuje zaslanie
naskenovaného dokumentu do cieľového umiestnenia jedným
dotykom
• Viac konfigurácií a pracovných postupov skenovania zvyšujú
produktivitu zamestnancov
• Možnosť bezpečne posielať, upravovať a uvoľniť úlohy na
ľubovoľnom zariadení
• Plná podpora tlače a skenovania pre mobilných pracovníkov

Vylepšená udržateľnosť
•Š
 etríte energiu, pretože nepotrebujete tlačové servery, ktoré
sú neustále zapnuté
• Úlohy sa uvoľňujú vtedy, keď sa pracovník nachádza pri
zariadení, čím sa predchádza vzniku odpadu a podporujú sa
iniciatívy zamerané na udržateľnosť
• Jednoduché nastavenie povolení na tlač, napr. na obojstrannú
alebo čiernobielu tlač

						
Vylepšená kontrola nákladov
•O
 bmedzte prístup používateľov k rôznym funkciám
zariadenia a kontrolujte tak výstupné náklady
•T
 lačte iba to, čo potrebujete a len vtedy, keď to potrebujete,
a znížte tak náklady
•Z
 ískajte informácie o tlači a kopírovaní pre jednotlivé
zariadenia aj používateľov, a vďaka základným nástrojom na
vykazovanie získajte lepšiu kontrolu nákladov
•M
 onitorovanie nákladov prostredníctvom započítavania
možností „Printing from Office“ (Tlač z kancelárie) alebo
„Printing from home“ (Tlač z domu) a zodpovedajúce
priradenie nákladov.

Podpora flexibilných pracovných
postupov
• Naplno využite dnešné nové prevádzkové prostredie a pripojte
sa k uniFLOW Online v kancelárii alebo doma

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

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

uniFLOW ONLINE EXPRESS
Neobmedzený počet zariadení

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

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

Základné riešenie snímania
dokumentov a správy výstupu
ideálne pre malé podniky

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

Cloudové riešenie

Cloudové riešenie

Serverové riešenie

Serverové riešenie

ŠTANDARDNÝ ROZSAH
FUNKCIÍ ZARIADENIA

ODBER SLUŽBY

LICENCIA

LICENCIA

Neobmedzený počet zariadení

V celom portfóliu sú podporované multifunkčné zariadenia, tlačiarne a skenery.
Kompatibilitu si overte v príslušných technických parametroch produktu.
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