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AZ imageRUNNER 
ADVANCE HARMADIK 
GENERÁCIÓJA 
2. KIADÁSÁNAK 
PORTFÓLIÓJA  
EGY JÖVŐBE MUTATÓ 
MEGOLDÁS

Ahhoz, hogy a vállalatok sikeresek 
legyenek, gyorsan és biztonságosan kell 
összegyűjteniük, bemutatniuk és megosztaniuk 
az információt, különböző helyekről származó 
- az alkalmazottak íróasztalától és irodai 
szekrényektől a felhőkiszolgálókon át egészen  
a mobileszközökig bezárólag - nyomtatott 
és digitális formátumú dokumentumok 
segítségével.

Az imageRUNNER ADVANCE harmadik 
generációja 2. kiadásának portfóliója egy 
intelligens, biztonságos és fenntartható 
vállalati platform, amely zökkenőmentesen 
kapcsolja össze irodai technológiáját és 
a felhőt. A dokumentumok életciklusának 
minden szakaszát támogatja a létrehozástól 
a megosztáson át a kimeneti formátum 
létrehozásáig és az archiválásig, a felhőkezelési 
technológiának köszönhetően pedig okos és 
költséghatékony befektetésnek bizonyulhat.

A munkahelyek gyors átalakulásban vannak. Rugalmas munkakezdési időpontok, 
munkavégzés otthonról, közös íróasztalokon osztozó mobil dolgozók, valamint olyan 
alkalmazottak, akik az országhatárokon túlról látják el feladataikat, de úgy működnek 
együtt kollégáikkal, mintha mindannyian ugyanabban a szobában dolgoznának.
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Színes A3A4

C256i/C356i II C3500 II C5500 II C7500 II



BIZTOSÍTSA BE VÁLLALATA JÖVŐJÉT
Az imageRUNNER ADVANCE harmadik generációjának 2. kiadása olyan portfólióval rendelkezik, 
amely az eltérő ügyféligényeket modellek széles skálájával fedi le. Minden modellbe integrálásra 
került és az alapfelszereltség része a uniFLOW Online Express – egy fejlett felhőalapú 
dokumentumrögzítési és dokumentumkezelési megoldás. A portfólióhoz tartozó minden modell 
integrálható más rögzítési és dokumentumkezelési megoldásokkal is, például a uniFLOW-val 
(on premise), a Therefore Online-nal, az IRIS-szel, stb. – ami azt jelenti, hogy az eszközöket 
könnyen testre szabhatja a vállalat adott dokumentumkezelési munkafolyamatainak megfelelően, 
most és a jövőben is. Az egységesített firmware-platform pedig folyamatosan biztosítja  
a legújabb funkciókat, hogy befektetésének értéke folyamatosan növekedhessen. 
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Fekete-fehér A3A4

8500 II6500 II4500 II400/500*

* Ezek a gépek még az imageRUNNER ADVANCE 2. generációjának architektúráján alapulnak, és nem frissíthetők 
a második kiadásra.



EGYSZERŰSÍTETT 
KEZELÉS
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Az imageRUNNER ADVANCE 
harmadik generációja 2. kiadásának 
portfóliója alapkiszerelésben 
tartalmazza a uniFLOW Online 
Express online nyomtatáskezelési 
szolgáltatást. Zökkenőmentesen 
együttműködik meglévő 
folyamataival, ellenőrizhetővé 
teszi a nyomtatáshoz 
kapcsolódó költségeket, fokozott 
dokumentumbiztonságot nyújt az 
adatai és a szellemi tulajdonjog 
védelme érdekében, és növeli az 
alkalmazottak termelékenységét. 
Bővebb funkcionalitás 
igénybevételéhez áttérhet 
a uniFLOW Online szolgáltatásra 
vagy a teljes, különálló uniFLOW 
termékre, amely még nagyobb fokú 
irányítást biztosít.

A rugalmas, naprakész ICT 
környezet, amely támogatja 
az önkiszolgáló konfigurációs 
opciókat, és azonnali frissítést 
biztosít, amint a jövőbeni 
frissítések rendelkezésre állnak, 
lehetővé teszi a növekedést, és 
a követelményeknek megfelelően 
változik. A távoli diagnosztika 
és asszisztencia további 
költségcsökkentést tesz lehetővé 
az állásidő és az adminisztratív 
beavatkozások minimalizálásával. 
Az imageWARE Management 
Console segítségével központi 
helyről irányíthatja az egész 
flottáját – akár nemzetközi 
határokat is átívelően.

A Canon imageRUNNER ADVANCE 
harmadik generációjának 
2. kiadásához tartozó gépein az 
egységesített firmware-platform 
fut, amely minden eddiginél 
konzisztensebb felhasználói és 
kezelési élményt biztosít. Ezenkívül 
azt is biztosítja, hogy minden, 
az imageRUNNER ADVANCE 
harmadik generációjának 
2. kiadásához tartozó gépen 
a legújabb funkciók álljanak 
rendelkezésre. Folyamatosan 
figyeljük és azonosítjuk 
a felbukkanó sérülékenységeket,  
új funkciókra vonatkozó igényeket, 
és frissítjük a flottája valamennyi 
gépének képességeit. Ezáltal 
az eszközeinek funkcionalitása, 
szolgáltatásai és biztonsági 
technológiája naprakészek 
maradhatnak, így befektetésének 
értéke növekszik, és cége jövőjét  
is biztosítja.

uniFLOW  
ONLINE EXPRESS

EGYSÉGESÍTETT 
FIRMWARE-PLATFORM

KÖZPONTI  
VEZÉRLÉS

1 5 3 6 9 4 4

Felhőalapú 
infrastruktúra

Integrált 
számlálóleolvasás

Nyomtatási, 
szkennelési és 

másolási költségek 
nyomon követése

Egyszerű 
dokumentumbeolvasás

Rugalmas 
autentikáció

A SZERVERMENTESSÉG ELŐNYEI
NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG KÖLTSÉGMENEDZSMENT

A szerver nélküli megoldás alkalmazása 
csökkentheti az IT-infrastruktúra, a platform és 
az alkalmazás költségeit. Az ICT-befektetések 
könnyebben beilleszthetők a költségvetésbe az 
alacsonyabb indulási költségeknek köszönhetően, 
hiszen a felhasználók nyomtatási szokásainak 
teljes átláthatósága lehetővé teszi a nyomtatási 
költségek menedzselését, a pazarlás csökkentését, 
és akár egyes funkciók vagy eszközök elérésének 
korlátozását vagy letiltását egy részleg, 
munkacsoport vagy egyén számára.

Egy felhőalapú vállalati alkalmazás képes 
optimalizálni üzleti folyamatait, elérhetővé teszi 
az Ön számára a modern technológiákat, mint 
a Scan-to-Cloud megoldást, és az ICT-feladatok 
(és kockázat) kiszervezésével ismét a fontosabb 
tevékenységekre koncentrálhat.



A Canon komolyan veszik vállalata bizalmas információinak védelmét.  
Az imageRUNNER ADVANCE harmadik generációjának 2. kiadása egy olyan 
platform, amely most még biztonságosabb, mint valaha, a hardver és szoftver 
integrációjának és biztonsági szolgáltatások széles skálájának köszönhetően, 
melyek garantálják az információk bizalmas kezelését, hozzáférhetőségét és 
elérhetőségét azok teljes életciklusában.

BIZTONSÁGRA 
TERVEZVE 
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• A merevlemeztörlési funkcióval minden egyes feladat után eltávolíthatók 
a tárolón maradt nyomtatási fájlok.

• A merevlemez-formázás funkció a multifunkciós berendezés élettartama 
végén a merevlemez összes adatát eltávolítja és felülírja.

• A merevlemez-adattitkosítás a merevlemez kivételét követően is védi adatait. 
A funkció mostanra egyes modelleken FIPS 140-2 minősítéssel rendelkezik.

• A jelszavakat és titkosítási kulcsokat a manipulálásnak ellenálló hardverrel 
ellátott biztonsági chip védi.

• A hálózaton áramló adatok védelméről az IPsec gondoskodik.

• Az SMB 3.0 biztonságos titkosítást nyújt.

• Titkosított nyomtatás, beolvasás és biztonsági vízjel

Az eszközökön a felhasználóhitelesítést alkalmazó bejelentkezés azt jelenti, hogy még a mobilkészülékekről 
küldött feladatok is biztonságban tudhatók a kiadásukig, védve bizalmasságukat. Az érzékeny információk 
illetéktelen továbbadásának megelőzése érdekében a készülékek különböző funkciói letilthatók az egyes 
felhasználók számára. Ha a beszkennelt, eredeti példányok a készülékben maradnak, arra vizuális és 
hangos Original Reminder-riasztás figyelmeztet. A vendégnyomtatás lehetővé teszi a biztonságos ad hoc 
mobilnyomtatást a vállalati hálózat elérése nélkül. A még nagyobb fokú ellenőrizhetőség érdekében az opcionális 
uniFLOW megoldás tartalmazza az imageWARE Secure Audit Manager Express csomagot. Ez a speciális 
csomag lehetővé teszi a meghatározott kulcsszavakat tartalmazó dokumentumokkal kapcsolatos valamennyi 
nyomtatási, beolvasási, faxolási és másolási próbálkozás észlelését és szükség esetén annak megakadályozását – 
azonnali riasztás minden ilyen próbálkozás esetén.

A biztonsági ajánlatainkkal kapcsolatos további részletekért lépjen kapcsolatba  
helyi márkakereskedőinkkel, vagy nézze át „Így védje irodáját” című biztonsággal foglalkozó füzetünket.



Könnyedén optimalizálhatja információkezelési munkafolyamatait a jó minőségű, 
szerver nélküli képalkotási eljárások páratlan portfóliójával, mellyel kezelheti 
digitális és fizikai formában megjelenő dokumentumait, azok teljes életciklusában. 
Teljesen integrált, végponttól végpontig terjedő dokumentumkezelési 
munkafolyamatok, amelyek lehetővé teszik az információ gyors és hatékony 
rögzítését, archiválását és megosztását – így Ön hatékonyabb együttműködés 
mellett kevésbé lesz kénytelen papíralapú, manuális folyamatokra hagyatkozni.  
Az iparági szabványok, például a PCL és a PostScript támogatása lehetővé teszi 
az IT-rendszereivel való közvetlen integrációt.

A DOKUMENTUM 
ÉLETTARTAMA
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SZEMÉLYRE 
SZABHATÓSÁG

A nagy, reszponzív és intuitív 
felhasználói felület színes 
érintőképernyővel és az 
okostelefonokéhoz hasonló 
vezérléssel gyors és egyszerű 
munkavégzést tesz lehetővé.  
A felület konzisztens felhasználói 
élményt nyújt valamennyi 
imageRUNNER ADVANCE eszközön, 
hogy a munkát könnyedén 
folytathassa bármelyik készüléken.  
A portfólióhoz tartozó összes modell 
ugyanazokat a nyomtatóillesztő-
programokat, belső funkciókat 
és teljesen kompatibilis szoftvert 
használja, hogy minimalizálja 
a karbantartás néhézségét.

FELHASZNÁLÓI 
ÉLMÉNY

FELÜGYELET  
ÉS FELDOLGOZÁS

A beágyazott MEAP és MEAP-webalkalmazási platformoknak köszönhetően a Canon és harmadik fél szoftvereinek 
zökkenőmentes integrációjával optimalizálhatja információfeldolgozási folyamatait.

A felhasználók a kijelző és az 
eszköz széles körű funkcióinak 
és beállításainak köszönhetően 
személyre szabhatják 
munkafolyamataikat egy 
olyan hitelesítési szolgáltatás 
segítségével, mint a Universal 
Login Manager (általános 
bejelentkezéskezelő) vagy 
a uniFLOW Online Express.

 RÖGZÍTÉS
Az imageRUNNER ADVANCE harmadik generációjának 2. kiadásához tartozó készülékek hatékony beolvasási 
képességeivel optimalizálhatja dokumentumai digitalizálási folyamatát. Azon túl, hogy az egyidejűleg két oldalon 
végzett beolvasás igazán gyors, a rendszer alapkiszerelésben támogatja a dokumentumok kereshető PDF, 
Microsoft® Word és Microsoft® PowerPoint formátumba történő beolvasását.

MOBILIRODAI 
FELHASZNÁLÁS

A rugalmas munkamódszerekhez 
rendelhető, skálázható 
támogatás segítségével 
a dolgozók menet közben is 
biztonságosan rögzíthetnek és 
nyomtathatnak dokumentumokat, 
és mobileszközeiket gyorsan, 
közvetlenül csatlakoztathatják 
az üzleti munkafolyamatokhoz. 
Támogassa a mobil munkavégzés 
elterjedését azzal, hogy lehetővé 
teszi az alkalmazottak számára, 
hogy bárhol, bármikor és bármilyen 
módon biztonságosan hozzáférjenek 
a dokumentumokhoz, kezelhessék 
és feldolgozhassák azokat. Így nem 
lesz szükség az íróasztalnál, az irodai 
számítógépen való munkavégzésre.

 KIMENET
Az imageRUNNER ADVANCE harmadik generációjának 2. kiadásához tartozó megoldásokkal könnyen és 
biztonságosan küldheti digitális dokumentumait különböző desztinációkra megosztási céllal, archiválásra  
vagy nyomtatásra.

Az imageRUNNER ADVANCE harmadik generációjának 2. kiadásának portfóliója rugalmas finiser lehetőségeket 
is kínál, például tűzést és dokumentumbeillesztést. Ezeknek és a Canon iW Desktop kiadványszerkesztő 
szoftverének párosításával az irodában is egyszerűen hozhat létre és állíthat elő kiváló minőségű, professzionális 
megjelenésű dokumentumokat.
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A Canon integrált megoldásai nyomtatási irányelvek alkalmazásával, kimenetfigyeléssel és 
felhasználónkénti korlátozások segítségével teszi lehetővé eszközei használatának felügyeletét.

INTEGRÁLT MEGOLDÁS MINDEN 
VÁLLALKOZÁS SZÁMÁRA

Egyszerű módot kínál a felhasználóknak 
az azonosításukra, hogy személyre 
szabott beállításokkal tudják használni  
az eszközöket.

Felhőalapú megoldás, amelyet  
a nyomtatási környezet egyszerű 
felügyeletére terveztünk.

Biztonságos, felhőalapú megoldás teljes 
nyomtatási környezet felügyeletére 
tervezve.

 Szerver nélküli – eszközalapú  Felhőalapú  Felhőalapú

#  Legfeljebb 5 készülék  Korlátlan számú felhasználó  

#  legfeljebb 10 készülék
 Korlátlan számú felhasználó 

#  legfeljebb 10 készülék

Kisvállalati infrastruktúrához
Azoknak, akik egyszerű 
nyomtatásmenedzsment-eszközt 
szeretnének.

Kis- és középvállalati infrastruktúrához
Ahol a hozzáférés felügyeletére és  
a költségek nyomon követésére van igény, 
helyi kiszolgálókba való befektetés vagy 
azok kezelésére való igény nélkül.

Kis- és középvállalati infrastruktúrához
Azok számára, akik méretezhető 
felhőalapú megoldást szeretnének, amely 
könnyen beállítható és kezelhető, és 
magas fokú biztonsági szolgáltatásokat 
nyújt.

Teljes körű beolvasáskezelő szoftver, 
amellyel optimális eredmény érhető el  
a dokumentumok digitalizálásakor.

Nyomtatókezelési megoldás, amellyel  
a teljes nyomdai eszközpark előnyeit ki 
tudja használni.

Nyomtatásmenedzsment szoftver, amely 
könnyebbé teszi eszközparkjának 
kezelését, és növeli hatékonyságát.

 Szerveralapú  Szerveralapú  Szerveralapú

 Legfeljebb 500 felhasználó  
#  legfeljebb 25 eszköz

 Legfeljebb 500 felhasználó  
#  legfeljebb 25 eszköz

 Korlátlan számú felhasználó  
#  korlátlan számú eszköz

Középvállalati infrastruktúrához
Azok számára, akik kimenetkezelési 
szoftverrel kombinálható, hatékony 
beolvasási megoldásokat szeretnének.

Középvállalati infrastruktúrához
Azok számára, akik helyi, szerveralapú 
kimenetkezelő megoldást szeretnének, 
amely teljes biztonságos nyomtatási/ 
My print Anywhere és mobilnyomtatási 
funkciókat biztosít.

Nagyvállalati infrastruktúrához
Azok számára, akik globális méretű, 
összetett és igény szerint testre szabott 
biztonságos kimenetkezelési megoldást 
szeretnének speciális megoldásokkal és 
az implementáláshoz szükséges 
professzionális támogatással.



MIÉRT A CANON?

FENNTARTHATÓSÁG
A Canon környezet iránti elkötelezettsége része 
a Kyosei vállalati filozófiánknak: „együtt élni 
és dolgozni a közjó érdekében, a termékeink 
megtervezéséért és gyártásáért”. A Life Cycle 
Assessment (LCA) rendszerével a Canon 
a termék életciklusának minden fázisában 
csökkentette szén-dioxid-kibocsátását.

SZAKÉRTELEM
A Canon márkanév világszerte elismert, több 
mint 80 év tapasztalattal, 30,5 milliárd USD 
globális üzleti forgalommal és több mint tíz 
éven át tartó folyamatos nyereségességgel.

Szakmai 
elismerések
Back to Back BLI Az 
év fő termékcsaládja 
díjak

INNOVÁCIÓ
Termékeink és szolgáltatásaink intelligensebb 
módokon minimalizálják a valószínű 
információbiztonsági fenyegetéseket. A „nagyon 
ajánlott” a 2017-es SCA Awards Europe által 
odaítélt legjobb biztonsági csapatnak járó 
kategória, amely a kiberbiztonság terén meglévő 
szakértelmet ismeri el.
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