POKROČTE
NA CLOUD

Kancelářská řada inteligentních multifunkčních zařízení pro barevný
a černobílý tisk imageRUNNER ADVANCE 3 Generation 2nd Edition
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PORTFOLIO
imageRUNNER
ADVANCE
3 GENERATION
nd
2 EDITION –
PRACUJEME
PRO ZÍTŘEK

Pracoviště se rychle mění. Flexibilní pracovní doba, práce z domova, mobilní
pracovníci, kteří se dělí o pracovní místa, zaměstnanci, kteří se nacházení za
mezinárodní hranicí, a přitom reagují, jako by byli ve stejné místnosti.
Podniky, chtějí-li být úspěšné, musí získávat,
prezentovat a sdílet informace rychle
a bezpečně používat různé dokumenty
v různých tištěných nebo digitálních
formách a na různých místech – od stolů
zaměstnanců a kancelářských skříní až po
cloudové servery a mobilní zařízení.

C256i/C356i II

C3500 II

Portfolio imageRUNNER ADVANCE 3
Generation 2nd Edition je inteligentní,
zabezpečená a udržitelná podniková
platforma, která hladce propojuje vaše
kancelářské technologie s cloudem.
Toto portfolio doplňuje každou fázi
životního cyklu dokumentu od vytvoření
po sdílení, od výstupu po archivaci – a díky
svým možnostem cloudové správy se
může osvědčit jako chytrá a nákladově
efektivní investice.

C5500 II

A4
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C7500 II

A3 barevně

INVESTUJTE DO PODNIKU TAK, ABY INVESTICE V BUDOUCNOSTI
NEZTRATILA SVOU HODNOTU
Portfolio imageRUNNER ADVANCE 3 Generation 2nd Edition obsahuje širokou škálu
modelů, které uspokojí požadavky různých zákazníků. Každý z produktů ovšem vychází
z úzké integrace s uniFLOW Online Express – efektivním řešením pro cloudovou
digitalizaci dokumentů a řízení výstupu. Každý model v tomto portfoliu lze také
integrovat s dalšími řešeními řízení záznamu a výstupu dokumentů, jako je uniFLOW
(většinou), Therefore Online, IRIS a další – to znamená, že všechny modely lze snadno
přizpůsobit tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům na zpracovávání dokumentů
ve vašem podniku, a to nyní i do budoucna. Také Unified Firmware Platform vám
průběžně zprostředkovává nové funkce, díky nimž vaše investice získává na hodnotě.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

A3 černobíle

*Zařízení je stále založeno na architektuře imageRUNNER ADVANCE 2 Generation a nelze je upgradovat na 2. edici
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ZJEDNODUŠENÁ
SPRÁVA
VÝHODY ŘEŠENÍ BEZ SERVERU
ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

SPRÁVA NÁKLADŮ

Podniková aplikace hostovaná v cloudu
může zefektivnit podnikové procesy,
umožňuje přístup k moderním technologiím,
jako je skenování do cloudu, a díky
outsourcingu úkonů (a rizik) v oblasti ICT
se můžete znovu soustředit výhradně na
své klíčové činnosti.

Bez serveru můžete zmenšit svou infrastrukturu
IT, platformu a náklady na aplikaci. Na investice do
ICT se snadněji nacházejí prostředky v rozpočtu,
pokud je zde navíc bonus v podobě nižších
pořizovacích nákladů a s úplným přehledem,
pokud jde o chování uživatelů v oblasti tisku,
můžete spravovat náklady na tisk, přispět ke
změně neúsporných kroků a dokonce omezit nebo
zakázat přístup k funkcím nebo zařízením podle
oddělení, pracovní skupiny nebo jednotlivce.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CENTRALIZOVANÁ
KONTROLA

UNIFIED
FIRMWARE PLATFORM

Portfolio imageRUNNER ADVANCE
3 Generation 2nd Edition se
standardně dodává s uniFLOW
Online Express – univerzální online
služba pro správu tisku připravená
k použití. Tato služba dokáže hladce
spolupracovat s vašimi stávajícími
procesy, umožňuje vám sledovat
náklady na tisk, poskytuje zvýšené
zabezpečení dokumentů – s cílem
chránit vaše data a vaše duševní
vlastnictví – a zvyšuje produktivitu
zaměstnanců. Pro rozšíření
funkčnosti můžete přejít na uniFLOW
Online nebo na úplný samostatný
produkt uniFLOW, který nabízí ještě
větší úroveň kontroly.

Využívání flexibilního, aktuálního
prostředí ICT, které podporuje
samoobslužné konfigurační
možnosti a nabízí okamžitý upgrade,
jakmile budoucí aktualizace budou
k dispozici, umožňuje růst a změny
požadavků. Vzdálená diagnostika
a pomoc může dále snížit náklady,
protože se minimalizují prostoje
a administrativní intervence. Díky
nástroji imageWARE Management
Console máte k dispozici centrální
bod kontroly celé skupiny zařízení –
a to i přes mezinárodní hranice.

Zařízení imageRUNNER ADVANCE
3 Generation 2nd Edition
společnosti Canon využívají Unified
Firmware Platform, která zajišťuje
konzistentnější uživatelské a řídicí
prostředí než kdy dříve. Zajišťuje
také, aby nejnovější funkce byly
dostupné pro všechny produkty
imageRUNNER ADVANCE
3 Generation 2nd Edition. Neustále
monitorujeme a identifikujeme
nově vznikající slabé stránky nebo
žádané funkce a aktualizované
možnosti nahrajeme do každého
vašeho zařízení ve vaší skupině
zařízení – aby disponovala těmi
nejlepšími funkcemi, funkčností
a bezpečnostními opatřeními,
a vaše investice v budoucnosti
neztratila svou hodnotu.

Cloudová
infrastruktura

Flexibilní
ověřování

1536944
Jednoduché
skenování
dokumentů
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Sledování
nákladů na
tisk, skenování
a kopírování

Integrovaný
odečet
počítadel

imageRUNNER ADVANCE 3 Generation 2nd Edition

ZABEZPEČENÉ
PROVEDENÍ

Společnost Canon bere ochranu důvěrných informací vaší organizace
vážně. Platforma imageRUNNER ADVANCE 3 Generation 2nd Edition je nyní
zabezpečena lépe než kdy dříve díky hladké integraci našeho hardwaru
a softwaru a řadě bezpečnostních funkcí, které přispívají k zajištění důvěrnosti,
přístupnosti a dostupnosti vašich informací v průběhu jejich životního cyklu.
Přihlašování do zařízení s ověřením uživatele znamená, že i úlohy odeslané z mobilních telefonů lze
bezpečně zadržet až do uvolnění – a tak chránit diskrétnost. Aby nedocházelo k neoprávněnému
šíření citlivých informací, lze různé funkce zařízení pro jednotlivé uživatele zakázat a zároveň vás
„Indikátor uložení originálu“ a „Tón při zapomenutém originálu“ upozorní v případě, že v zařízení
zůstanou citlivé informace z naskenovaných originálů. Hostovaný tisk také umožňuje zabezpečený ad
hoc mobilní tisk bez přístupu k vaší firemní síti. Pro ještě větší kontrolu volitelné úplné řešení uniFLOW
zahrnuje imageWARE Secure Audit Manager Express. Tento pokročilý balíček vám umožňuje odhalit
a předejít pokusu o tisk, skenování, faxování nebo kopírování dokumentů pomocí určitých klíčových
slov – a v případě narušení bezpečnosti budete okamžitě upozorněni.
• Mazání pevného disku, po každém úkolu odstraní latentní obrazy.
• Funkce formátování pevného disku na konci životnosti odstraní a
přepíše všechna data na pevném disku.
• Funkce šifrování dat na pevném disku umožňuje chránit informace i po
vyjmutí pevného disku a u vybraných modelů má nyní certifikaci FIPS
140-2.
• Bezpečnostní čip s hardwarem proti narušení pomáhá chránit hesla
a šifrovací klíče.
• IPsec poskytuje zabezpečení pro data při síťovém přenosu.
• SMB 3.0 zajišťuje bezpečné šifrování
• Šifrovaný tisk a skenování a bezpečnostní vodoznak
Pokud chcete další podrobnosti o naší nabídce zabezpečení, obraťte se na naše místní zástupce
nebo se podívejte do naší brožury o zabezpečení s názvem „Ochrana vaší kanceláře“

imageRUNNER ADVANCE 3 Generation 2nd Edition
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ŽIVOTNÍ CYKLUS
DOKUMENTŮ
Snadno zefektivněte pracovní toky informací pomocí bezkonkurenčního
portfolia vysoce kvalitních bezserverových zobrazovacích řešení pro správu
digitálních a fyzických dokumentů – v průběhu celého jejich životního
cyklu. Plně integrované komplexní pracovní postupy pro zpracovávání
dokumentů umožňují rychle a efektivně digitalizovat, archivovat a sdílet
informace – a snížit závislost na papírových ručních procesech a podpořit
účinnou spolupráci. Podpora průmyslových standardů, jako je PCL
a PostScript, umožňuje přímou integraci s vašimi systémy IT.
ZKUŠENOSTI
UŽIVATELŮ
Velké, pohotově reagující
a intuitivní uživatelské rozhraní
s barevnou dotykovou obrazovkou
a ovládáním jako u chytrého
telefonu je zárukou toho, že
provádění úkolů jde rychle
a bez námahy. Rozhraní také
nabízí konzistentní uživatelské
prostředí ve všech zařízeních
imageRUNNER ADVANCE – práce
pak postupuje bez zádrhelů.
Všechny modely v portfoliu také
využívají stejné tiskové ovladače,
stejné vnitřní funkce a plně
kompatibilní software, aby vás
údržba zatěžovala jen minimálně.

INDIVIDUÁLNÍ
PŘIZPŮSOBENÍ
Uživatelé mohou přizpůsobit
svůj pracovní prostor a pracovní
postupy pomocí pokročilé
personalizace displeje, funkcí
zařízení a nastavení služby
ověřování, jako je Universal
Login Manager nebo uniFLOW
Online Express.

PODPORA MOBILNÍ
KANCELÁŘE
Škálovatelná podpora flexibilních
pracovních postupů umožňuje
zaměstnancům bezpečně
digitalizovat nebo tisknout
dokumenty, když jsou na cestách,
a rychle zapojit jejich mobilní
zařízení přímo do obchodních
procesů. Vylepšete zavádění lepších
mobilních pracovních postupů –
umožněte zaměstnancům, aby
mohli bezpečně přistupovat,
spravovat a zpracovávat dokumenty
kdekoli, kdykoli a jakkoli – a zařiďte,
aby nemuseli pracovat jen
z kancelářského počítače na
svém pracovním stole.

ZAZNAMENÁNÍ
Zefektivněte digitalizaci dokumentů prostřednictvím efektivních možností skenování zařízení
imageRUNNER ADVANCE 3 Generation 2nd Edition. Simultánní oboustranné skenování
přináší rychlé výsledky a je zahrnuta standardní podpora pro skenování a převod dokumentů
do prohledávatelných souborů PDF a do souborů programů Microsoft® Word a Microsoft®
PowerPoint.

SPRÁVA
A ZPRACOVÁNÍ
Optimalizujte informační procesy prostřednictvím úzké integrace s řadou výkonných programů
společnosti Canon i třetích stran prostřednictvím vestavěné platformy MEAP a webových
aplikací MEAP.

VÝSTUP
Pomocí řešení imageRUNNER ADVANCE 3 Generation 2nd Edition můžete digitální
výstupní dokumenty snadno a bezpečně posílat do řady míst určení ke sdílení, archivaci
nebo tisku.
Portfolio imageRUNNER ADVANCE 3 Generation 2nd Edition také nabízí flexibilní možnosti
dokončování, jako je sešívání nebo vkládání dokumentů, a to ve spojení se softwarem pro
publikování iW Desktop společnosti Canon umožňuje přímo ve firmě vytvářet a produkovat
vysoce kvalitní dokumenty s profesionálním vzhledem.
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INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ
PRO KAŽDÝ PODNIK
Integrovaná řešení společnosti Canon vám dávají možnost ovládat přístup k zařízením,
aplikovat zásady tisku, monitorovat výstup a omezovat používání jednotlivých uživatelů.

Jednoduchým způsobem uživatelům
umožňují identifikovat se a využívat
a zařízení přizpůsobené prostředí.
Bez serveru – založené
na zařízeních
# Až 5 zařízení

Cloudové řešení navržené tak,
aby poskytovalo jednoduchý způsob
správy tiskových prostředí.
Cloudové řešení
Neomezený počet uživatelů
# Až 10 zařízení

Zabezpečené cloudové řešení umožňující
správu všech tiskových prostředí.

Cloudové řešení
Neomezený počet uživatelů
# Až 10 zařízení

Pro strukturu malého podniku
Kdo chce základní a jednoduchý nástroj
pro řízení výstupu.

Pro strukturu malého nebo středního
podniku
Se základními požadavky pro přístupovou
kontrolu a sledování nákladů,
ale nechcete nebo nemůžete investovat
do místních serverů nebo je spravovat.

Pro strukturu malého nebo středního
podniku
Kdo chce škálovatelné cloudové řešení,
které lze snadno nastavit a spravovat
a které poskytuje vysoce zabezpečené
funkce.

Kompletní software pro řízení skenování,
který poskytuje optimální hodnotu při
digitalizaci dokumentů.

Software pro řízení tisku, který vaší
organizaci přináší výhody flotily tiskáren.

Software pro řízení tisku, který zlepší
kontrolu a účinnosti vaší flotily tiskáren.

Serverové řešení
Max. 500 uživatelů
# Až 25 zařízení

Pro strukturu středního podniku
Kdo chce efektivní skenovací řešení,
která lze kombinovat se softwarem
pro správu výstupu.

Serverové řešení
Max. 500 uživatelů
# Až 25 zařízení

Serverové řešení
Neomezený počet uživatelů
# Neomezený počet zařízení

Pro strukturu středního podniku
Kdo chce řešení pro správu výstupu na
bázi místního serveru zajišťující plně
zabezpečený tisk/My print Anywhere
a funkci mobilního tisku.

Pro strukturu velkého podniku
Kdo chce globální zabezpečené řešení
pro správu výstupu, polyvalentní,
uspokojující všechny potřeby,
s pokročilými funkcemi a profesionálními
službami pro jeho realizaci.
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PROČ CANON?
ODBORNÉ
ZNALOSTI
Společnost Canon je celosvětově důvěryhodná
značka s více než 80 lety zkušeností
a celosvětovým obratem ve výši 30,5 miliard USD
s více než deseti lety nepřetržité ziskovosti.

UDRŽITELNOST
Závazek společnosti Canon vůči životnímu
prostředí je nedílnou součástí naší podnikové
filozofie Kyosei „Společně žít a pracovat pro
dobro všech, náš produktový design a naši
výrobu“. Prostřednictvím systému hodnocení
životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA)
jsme snížili emise oxidu uhličitého tak, že jsme se
zaměřili na každou fázi životního cyklu produktu.

INOVACE

Po sobě jdoucí ceny
BLI Line za rok

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
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Czech edition
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Canon CZ s.r.o.
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Naše produkty a služby obsahují chytřejší
způsoby minimalizace možných hrozeb pro
zabezpečení informací. „Velká pochvala“
v kategorii nejlepší bezpečnostní tým na
evropských cenách SCA 2017, které oceňují
odbornost v oblasti kybernetické bezpečnosti.

