KROK
W CHMURĘ

Oferta inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych imageRUNNER ADVANCE
trzeciej generacji, 2. edycji do druku kolorowego i czarno-białego w biurach
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PORTFOLIO URZĄDZEŃ
imageRUNNER
ADVANCE TRZECIEJ
GENERACJI,
2. EDYCJI
ZAPEWNIAJĄCE NOWE
SPOSOBY PRACY
Miejsce pracy szybko się zmienia. Mamy elastyczne godziny pracy, możemy
pracować w domu, mobilni pracownicy korzystają na zmianę z biurek,
a z zagranicznymi współpracownikami kontaktujemy się tak samo skutecznie,
jakby przebywali z nami w tym samym pomieszczeniu.
Aby odnieść sukces, firmy muszą
szybciej gromadzić, przedstawiać
i udostępniać informacje, a także łączyć
wiele dokumentów w różnych wersjach
i lokalizacjach – drukowanych lub
cyfrowych – w bezpieczny sposób,
począwszy od biurek pracowników
i szafek biurowych po serwery w chmurze
oraz urządzenia mobilne.

C256i/C356i II

A4

2

C3500 II

Portfolio imageRUNNER ADVANCE
trzeciej generacji 2. edycji to inteligentna,
bezpieczna i ekologiczna platforma
biznesowa, która płynnie łączy technologię
biurową z chmurą. Uzupełnia ona
każdy etap cyklu życia dokumentu,
od utworzenia, przez udostępnianie,
wydruk aż po archiwizację – a dzięki
możliwości zarządzania chmurą staje
się przemyślaną i rentowną inwestycją.

C5500 II

Druk kolorowy A3
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C7500 II

PRZYGOTUJ FIRMĘ NA PRZYSZŁOŚĆ
Portfolio imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji, 2. edycji obejmuje szeroką ofertę
modeli spełniających różne wymagania klientów, a każdy odrębny produkt jest ściśle
zintegrowany z uniFLOW Online Express – potężnym rozwiązaniem do rejestrowania
dokumentów w chmurze oraz zarządzania wydrukami. Każdy model wchodzący
w skład portfolio może także integrować się z innymi rozwiązaniami do rejestrowania
i zarządzania dokumentami, takimi jak uniFLOW (na miejscu), Therefore Online, IRIS oraz
innymi – co oznacza, że można je łatwo spersonalizować, dostosowując do określonych
wymagań dotyczących przepływu dokumentów danej firmy, teraz i w przyszłości.
Unified Firmware Platform stale udostępnia najnowsze funkcje użytkownikowi – dzięki
czemu inwestycja zyskuje na wartości.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

Druk monochromatyczny A3

*Urządzenia oparte na architekturze imageRUNNER ADVANCE drugiej generacji nie mogą zostać zaktualizowane do 2. edycji

imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji, 2. edycji
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UPROSZCZONE
ZARZĄDZANIE
KORZYŚCI REZYGNACJI Z SERWERA
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

Aplikacja firmowa zamieszczona
w chmurze może usprawnić procesy
biznesowe, zapewnić dostęp do
nowoczesnych technologii, takich jak
skanowanie do chmury, a poprzez
outsourcing zadań ICT (oraz zagrożeń)
pomóc w ponownym skupieniu się na
kluczowych działaniach.

Rezygnacja z serwera umożliwia zmniejszenie
kosztów infrastruktury IT, platformy i aplikacji.
Inwestycje ICT mniej obciążają budżet dzięki
dodatkowej korzyści w postaci niższych
kosztów uruchomienia oraz kompletnego
wglądu w zachowania dotyczące drukowania
przez użytkowników, co pozwala na zarządzanie
kosztami druku, pomaga zmniejszyć
marnotrawstwo, a nawet ograniczyć dostęp
do funkcji lub urządzeń wg działów, grup
roboczych lub poszczególnych osób.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

SCENTRALIZOWANA
KONTROLA

Portfolio imageRUNNER
ADVANCE trzeciej generacji,
2. edycji jest dostarczane
w standardzie z uniFLOW Online
Express – wielofunkcyjną, gotową
do użycia usługą zarządzania
drukiem online. Działa ona
płynnie z istniejącymi procesami,
umożliwia kontrolę kosztów
dotyczących drukowania, zapewnia
zwiększone bezpieczeństwo
dokumentów, zabezpieczając dane
i chroniąc własność intelektualną
– oraz podnosząc produktywność
pracowników. W celu uzyskania
dodatkowych funkcji można przejść
na uniFLOW Online lub na pełną,
autonomiczną wersję produktu
uniFLOW, które zapewnia jeszcze
większy poziom kontroli.

Wykorzystując elastyczne, aktualne
środowisko ICT, które obsługuje
opcję samodzielnej konfiguracji
i oferuje natychmiastową aktualizację
w momencie dostępności
przyszłych wersji, zapewnia
rozwój i możliwość wprowadzania
zmian w zależności od wymagań.
Zdalna diagnostyka i wsparcie
mogą jeszcze bardziej zmniejszyć
koszty poprzez zminimalizowanie
czasu przestoju, a także ilości
interwencji administracyjnych.
Konsola zarządzania imageWARE
Management Console to centralny
punkt kontroli nad całą flotą –
również w skali globalnej.

Infrastruktura
oparta
na chmurze

Elastyczne opcje
uwierzytelniania

1536944
Proste
skanowanie
dokumentów
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Śledzenie kosztów
drukowania,
skanowania
i kopiowania

Zintegrowany
odczyt
liczników
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UNIFIED FIRMWARE
PLATFORM (PLATFORMA
JEDNOLITEGO
OPROGRAMOWANIA)
Urządzenia imageRUNNER
ADVANCE trzeciej generacji,
2. edycji firmy Canon obsługują
Unified Firmware Platform, która
zapewnia bardziej spójną obsługę
i zarządzanie przez użytkownika
niż do tej pory. Zapewnia również
dostępność najnowszych funkcji
dla wszystkich produktów
imageRUNNER ADVANCE
trzeciej generacji, 2. edycji. Stale
monitorujemy i identyfikujemy
powstające zagrożenia dla
bezpieczeństwa lub funkcje na
żądanie, a następnie wprowadzamy
aktualizacje w każdym urządzeniu
w ramach floty – wyposażając
urządzenia w zaawansowane
technologicznie funkcje i środki
bezpieczeństwa, co pozwala
na wzrost wartości inwestycji
i przygotowanie firmy na przyszłość.

BEZPIECZEŃSTWO
U PODSTAW

Canon traktuje ochronę poufnych informacji Twojej firmy bardzo poważnie.
Platforma imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji, 2. edycji jest obecnie
znacznie bardziej bezpieczna niż do tej pory dzięki płynnej integracji naszego
sprzętu i oprogramowania oraz gamy funkcji bezpieczeństwa, które gwarantują
poufność i dostępność informacji w ramach ich cyklu życia.
Uwierzytelnianie logowania użytkownika w urządzeniu oznacza, że nawet zadania wysyłane z urządzeń
mobilnych są przechowywane bezpiecznie do czasu wydruku – zapewniając ochronę poufności. Aby pomóc
w zapobieganiu przypadkom nieautoryzowanego rozpowszechnienia informacji poufnych, wiele funkcji
urządzeń można wyłączyć, aby indywidualni użytkownicy nie mieli do nich dostępu. Dodatkowo graficzne
i dźwiękowe przypomnienia o pozostawionych na podajniku oryginałach* powiadamiają o pozostawieniu
skanowanych poufnych dokumentów w urządzeniu. Drukowanie przez gościa również zapewnia bezpieczne
drukowanie mobilne ad hoc, bez dostępu do sieci firmowej. Aby zapewnić jeszcze większą kontrolę, opcjonalne,
kompletne rozwiązanie uniFLOW obejmuje imageWARE Secure Audit Manager Express. Ten zaawansowany
pakiet zapewnia możliwość wykrycia i zapobiegania wszelkim próbom drukowania, skanowania, wysyłania
faksów i kopiowania dokumentów zawierających określone słowa kluczowe – z opcją alarmowania o wszelkich
naruszeniach.
• Funkcja HDD Erase (Czyszczenie dysku) usuwa dane tymczasowe po
zakończeniu każdego zadania.
• Funkcja HDD Format (Formatowanie dysku) usuwa i nadpisuje wszystkie dane
na dysku twardym po zakończeniu cyklu eksploatacji urządzenia.
• Funkcja HDD Data Encryption (Szyfrowanie danych na dysku) pomaga chronić
informacje nawet po usunięciu dysku twardego, a teraz w wybranych modelach
podlega weryfikacji FIPS 140-2.
• Odporny na modyfikacje sprzętowy układ bezpieczeństwa pomaga chronić
hasła i klucze szyfrowania.
• Protokół IPsec zapewnia bezpieczeństwo danych przesyłanych w sieci.
• SMB 3.0 zapewnia bezpieczne szyfrowanie
• Szyfrowane drukowanie oraz skanowanie i bezpieczny znak wodny
W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji na temat oferty bezpieczeństwa
należy kontaktować się z naszymi lokalnymi przedstawicielami lub odnieść się do
broszury dotyczącej bezpieczeństwa pt. „Ochrona biura”.

imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji, 2. edycji
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CYKL ŻYCIA
DOKUMENTU
Skuteczne usprawnienie przepływu informacji dzięki niezrównanemu portfolio
wysokiej jakości rozwiązań do przetwarzania obrazu bez konieczności
korzystania z serwera, umożliwiających zarządzanie dokumentami cyfrowymi
i fizycznymi na wszystkich etapach. W pełni zintegrowany, końcowy przepływ
dokumentów umożliwia szybkie i efektywne rejestrowanie, archiwizowanie
i udostępnianie informacji, zmniejszając zależność od ręcznych procesów
i ułatwiając sprawną współpracę. Obsługa standardów branżowych, takich jak
PCL i PostScript zapewnia bezpośrednią integrację z systemami IT.

OBSŁUGA PRZEZ
UŻYTKOWNIKA
Duży, szybko reagujący
i intuicyjny interfejs użytkownika
z kolorowym ekranem dotykowym
i sterowaniem przypominającym
działanie smartfonu sprawia, że
wykonywanie zadań staje się szybkie
i bezproblemowe. Interfejs oferuje
również spójne doświadczenia
użytkownika w ramach całej floty
urządzeń imageRUNNER ADVANCE
– dzięki czemu praca przebiega
bez zakłóceń. Wszystkie modele
w ramach portfolio wykorzystują
również te same sterowniki druku,
te same funkcje wewnętrzne
oraz w pełni kompatybilne
oprogramowanie, minimalizując
obciążenie związane z konserwacją
urządzeń.

INDYWIDUALNA
PERSONALIZACJA
Użytkownicy mogą dostosować
do swoich potrzeb przestrzeń
roboczą i przepływ pracy przy
użyciu zaawansowanych opcji
personalizacji wyświetlacza
na ekranie, funkcji urządzenia
oraz ustawień dzięki usłudze
uwierzytelniania, takiej jak Universal
Login Manager (Uniwersalny
menedżer logowania) lub
uniFLOW Online Express.

MOŻLIWOŚĆ
KORZYSTANIA
Z BIURA MOBILNEGO
Skalowalne wsparcie elastycznych
form pracy pozwala pracownikom
na bezpiecznie skanowanie
lub drukowanie dokumentów
w delegacji oraz na szybkie
łączenie ich urządzeń mobilnych
bezpośrednio z procesami
biznesowymi. Wdrażanie
lepszych praktyk pracy zdalnej
– zapewnienie pracownikom
bezpiecznego dostępu, zarządzania
i przetwarzania dokumentów
w dowolnym miejscu, czasie
i w dowolny sposób – oraz
wyeliminowanie konieczności
pracy przy biurku na komputerze
biurowym.

REJESTROWANIE
Uproszczenie cyfryzacji dokumentu dzięki potężnym funkcjom skanowania urządzeń imageRUNNER ADVANCE
trzeciej generacji, 2. edycji. Jednoczesne, dwustronne skanowanie zapewnia szybkie rezultaty, a w standardzie
dostępne są skanowanie i konwersja dokumentów do plików PDF obsługujących funkcję wyszukiwania zawartości,
plików programów Microsoft® Word i Microsoft® PowerPoint.

ZARZĄDZANIE
I PRZETWARZANIE
Optymalizację procesów związanych z przepływem informacji umożliwia integracja urządzeń imageRUNNER
ADVANCE z wieloma zaawansowanymi programami firmy Canon i innych firm, która jest możliwa dzięki
zastosowaniu platform aplikacji MEAP i MEAP Web.

WYJŚCIE
Dzięki rozwiązaniom imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji, 2. edycji możesz łatwo i bezpiecznie
wysyłać cyfrowe dokumenty wyjściowe do różnorodnych miejsc docelowych w celu ich dalszego
udostępniania, archiwizacji lub drukowania.
Portfolio imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji, 2. edycji oferuje także elastyczne opcje wykończenia,
takie jak zszywanie, wstawianie dokumentów, co w połączeniu z oprogramowaniem do publikacji iW Desktop
firmy Canon ułatwia tworzenie i produkcje wysokiej jakości, profesjonalnych dokumentów w ramach firmy.
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ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA
DLA KAŻDEJ FIRMY
Oferta zintegrowanych rozwiązań firmy Canon umożliwia kontrolowanie dostępu do urządzeń, stosowanie
zasad druku, monitorowanie wydruków i ograniczanie użytkowania z uwzględnieniem uprawnień użytkownika.

Rozwiązania w chmurze zaprojektowane
Zapewnia użytkownikom prosty sposób
uwierzytelniania i korzystania z możliwości z myślą o zapewnieniu prostego sposobu
zarządzania środowiskiem druku.
spersonalizowanej obsługi urządzenia.
Bez konieczności stosowania
serwera – oparte na urządzeniu
# Do 5 urządzeń

Dla firm o niewielkiej strukturze
biznesowej
Proste i nieskomplikowane narzędzie
do zarządzania wydrukami.

Infrastruktura w chmurze
Nieograniczona liczba użytkowników
# Do 10 urządzeń

Dla firm o niewielkiej lub średniej
strukturze biznesowej
Z podstawowymi wymaganiami kontroli
dostępu oraz śledzenia kosztów,
bez konieczności inwestowania lub
zarządzania lokalnymi serwerami.

Bezpieczne rozwiązania w chmurze
zaprojektowane z myślą o zarządzaniu
całym środowiskiem druku.
Infrastruktura w chmurze
Nieograniczona liczba użytkowników
# Do 10 urządzeń

Dla firm o niewielkiej lub średniej
strukturze biznesowej
Skalowalne rozwiązanie w chmurze,
łatwe w konfiguracji i zarządzaniu,
zapewniające funkcje podwyższonego
bezpieczeństwa.

Oprogramowanie do zarządzania
Oprogramowanie do zarządzania
Kompletne oprogramowanie do
zarządzania skanowaniem zaprojektowane drukiem zaprojektowane w celu uzyskania drukiem, którego celem jest poprawa
kontroli i wydajności floty drukarek.
korzyści z floty drukarek dla firmy.
z myślą o zapewnieniu optymalnej
wartości podczas cyfryzacji dokumentów.
Infrastruktura serwerowa
Maks. 500 użytkowników
# Do 25 urządzeń

Dla firm o średniej strukturze biznesowej
Wydajne rozwiązanie do skanowania,
które można połączyć
z oprogramowaniem do
zarządzania wydrukami.

Infrastruktura serwerowa
Maks. 500 użytkowników
# Do 25 urządzeń

Dla firm o średniej strukturze biznesowej
Rozwiązanie serwerowe do zarządzania
wydrukami zapewniające pełne,
bezpieczne drukowanie / funkcję
My print Anywhere oraz druk mobilny.

Infrastruktura serwerowa
Nieograniczona liczba użytkowników
# Nieograniczona liczba urządzeń

Dla firm o dużej strukturze biznesowej
Globalne i bezpieczne rozwiązanie do
zarządzania wydrukami, wszechstronne,
dostosowane do wszelkich potrzeb,
z zaawansowanymi funkcjami
i profesjonalnymi usługami do wdrożenia.

imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji, 2. edycji
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DLACZEGO CANON?
DOŚWIADCZENIE
Canon to ciesząca się globalnym zaufaniem
marka o ponad 80-letnim doświadczeniu,
osiągająca obroty globalne w wysokości
30,5 mld USD w ciągu ponad dziesięciu
lat ciągłej rentowności.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska
firmy Canon jest integralną częścią naszej
korporacyjnej filozofii życia Kyosei i współpracy
na rzecz wspólnego dobra, konstrukcji naszych
produktów oraz naszej produkcji. Poprzez nasz
system oceny cyklu życia (LCA) zmniejszyliśmy
emisję dwutlenku węgla, skupiając się na
każdym etapie cyklu życia produktów.
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Nasze produkty i usługi obejmują inteligentne
sposoby na minimalizację możliwych
zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji.
„Wysokie uznanie” w kategorii najlepszy
zespół ds. bezpieczeństwa podczas
plebiscytu 2017 SCA Awards Europe, będące
potwierdzeniem doświadczenia w dziedzinie
cyberbezpieczeństwa.

