
BIZTONSÁG ÉS DIGITALIZÁCIÓ
AZ INNOVATÍV SZKENNELÉSI TECHNOLÓGIA ÉS AZ INTELLIGENS SZOFTVER KÉZ A KÉZBEN MŰKÖDIK

imageRUNNER ADVANCE DX 717/617/527 sorozat

A vállalkozások jövője digitális. A Canon imageRUNNER ADVANCE DX a multifunkciós okoseszközök új generációja, 
amelyet arra terveztek, hogy támogassa és felgyorsítsa a digitális átalakulás minden lépését. A Canon imageRUNNER 
ADVANCE hagyományain alapuló készülékben a legkorszerűbb technológia és szoftver együtt biztosítja a 
tartalomközpontú munkafolyamatok digitalizálását, automatizálását és optimalizálását.

A Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717/617/527 sorozata intelligens és biztonságos A4-es, fekete-fehér többfunkciós 
eszközöket kínál többfunkciós tonerkazettával, amelyek maximalizálják a hatékonyságot, minimalizálják az állásidőket 
és teljeskörű védelmet biztosítanak. Az innovatív szkennelési technológia pontos, kiváló minőségű és gyors szkennelést 
biztosít, míg uniFLOW Online Express (uFOE) felhőszoftver egyszerű eszközkezelést és fejlett felhőalapú csatlakozási 
lehetőségeket kínál. A sokoldalú kivitel helytakarékos és rugalmas alkalmazhatóságot kínál, köszönhetően az asztalon 
elhelyezhető és álló kivitelnek, így tökéletes választás olyan helygondokkal küzdő irodák számára, amelyeknek magasfokú 
hatékonyságra van szükségük.
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SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

  FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁS 

• A Canon imageRUNNER ADVANCE hagyományain 
alapuló készülékben a legkorszerűbb technológia és 
szoftver együtt biztosítja a tartalomközpontú 
munkafolyamatok digitalizálását, automatizálását és 
optimalizálását 

• Az alapfelszereltség részét képező, felhőalapú uniFLOW 
Online Express szoftver egyedüli integrált megoldást 
kínál a nagyobb eszközbiztonság és az egyszerű 
nyomtatáskezelés érdekében

• A Canon MEAP platformja dokumentumrögzítési és 
nyomatkezelési megoldásokkal, valamint számos 
alkalmazással (például uniFLOW Online*, AirPrint, 
Mopria, Universal Print és Canon PRINT Business) segít a 
folyamatok optimalizálásában

  BIZTONSÁG

• Gondoskodjon az adatok bizalmas kezeléséről és a 
hálózati biztonságról az IPsec és a tűzfal funkció 
segítségével

• Állítson be eszközhitelesítést, kéttényezős hitelesítést és 
eszközfunkció-korlátozást az eszközbiztonság, valamint 
a felhőalapú biztonság fokozásához

• A titkosított PDF-szkennelés gondoskodik a 
dokumentumok biztonságáról a szkennelési folyamat során

• A uniFLOW Online* verzióval még biztonságosabb 
nyomtatás, mobil nyomtatás és vendégek számára 
használható nyomtatás lesz elérhető bármely eszközről 

• A továbbfejlesztett, felhőalapú csatlakozási lehetőségek révén 
többször is használható formátumokkal bárhonnan 
könnyedén elérheti és kezelheti közös használatú 
dokumentumait

• A pontos, nagy sebességű szkennelést a Canon innovatív, új 
papíradagoló mechanizmusa és foltmentes üvege segíti elő

• A hatékony munkafolyamat-automatizálás azt jelenti, hogy a 
dokumentumok intuitív módon szkennelhetők, kereshetők és 
tárolhatók olyan alkalmazásokkal, mint a OneDrive, a 
SharePoint, a Concur és a Dropbox

• A McAfee Embedded Control szoftver a többi biztonsági 
funkció mellett maximális nyugalmat és teljeskörű védelmet 
biztosít dokumentumai, a hálózat és az eszközök számára

• A leegyszerűsített nyomtatáskezelés központilag kezelt 
nyomtatási beállításokkal és eszközhasználat-elemzéssel 
valósul meg a natív uniFLOW Online Express (uFOE) révén

• A csendes működésű automatikus lapadagoló, az alacsony 
energiafogyasztás és a csökkentett károsanyag-kibocsátás 
mind mérsékli környezetre gyakorolt hatást

• A többfunkciós tonerkazetta egyszerű karbantarthatóságot 
biztosít

• A sokoldalú kivitelnek köszönhetően asztalon és álló 
kivitelben is elhelyezhető, így bármilyen környezetbe 
tökéletesen illeszkedik

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
• Formátum: fekete-fehér, A4-es méret
• Papíradagolási kapacitás (max.): 3300 lap 
• Bemelegedési idő: legfeljebb 4 mp
• Befejezési lehetőségek: szétválogatás, 

csoportosítás, eltolás*, tűzés* (*Csak a finiserrel 
rendelkező modellek esetén. Ofszet felső tálcával is elérhető.)

• Támogatott fájltípusok: PDF, EPS, TIFF, JPEG és 
XPS

• Nyomtatási sebesség: 52–71 lap/perc (A4)
• Szkennelési sebesség: 190 kép/perc (A4)

• Nyomtatónyelvek: UFRII, PCL6, Adobe® 
PostScript 3™

• Nyomtatási felbontás: 600 × 600 – 
1200 × 1200 (egyenértékű)

ALAP

Végezzen irodai rutinfeladatokat 
biztonságosan és egyszerűen 
minimális hardverigény mellett, 
az uFOE-megoldást tartalmazó 
beágyazott szoftverrel, valamint 
teljeskörű készülékkarbantartást - és 
támogatást kínáló szolgáltatásokkal. 

TOVÁBBFEJLESZTETT

Növelje teljesítményét befejezési 
lehetőségekkel és biztonsági 
bővítményekkel, mint például a 
Data Removal Service adateltávolító 
szolgáltatás. A uniFLOW Online 
segítségével olyan felhőalapú funkciók 
bővítését lehetővé tevő megoldások 
közül választhat, mint a Google-fiókkal 
történő közvetlen speciális szkennelés.

EGYEDI

Válasszon személyre szabott 
megoldásokat vállalkozása bármilyen 
jellegű igényéhez, és szabaduljon meg 
a nyomtatás kezelésével járó terhektől. 
Egyeztessen a Canon szakértőivel, akik 
egyedi megoldásokkal és menedzselt 
szolgáltatásokkal nyújtanak 
segítséget széleskörű követelmények 
teljesítéséhez.

SZOFTVERHARDVER

SZOLGÁLTATÁSOK

• Az indulás során elvégzett rendszerellenőrzés és a 
McAfee Embedded Control szoftver kombinációja 
biztosítja, hogy az eszköz funkciói soha ne kerüljenek 
veszélybe a készülékszoftver manipulálása vagy 
rosszindulatú támadások miatt

  PRODUKTIVITÁS 

• Gyors, kiváló minőségű szkennelés 190 kép/perc (A4) 
sebességgel és sokféle csatlakoztatási lehetőséggel

• Az automatikus szkennelési, tárolási és keresési 
munkafolyamatok növelik a hatékonyságot és csökkentik 
az emberi hibák lehetőségét

• Az eszközmenedzsment megoldások (például az 
iWEMC) központi felügyeletet biztosítanak az 
eszközállomány és a nyomtatáskezelés felett

• Az üres oldalak szkennelés közbeni automatikus 
eltávolítása minimalizálja a feldolgozási időt

• A többször is használható formátumok, a vonalkód-
adatokból származó automatikus fájlnevek, az Office-
formátumok konvertálása, valamint az IRIS funkcióval 
ellátott felhő- és eszközalapú OCR egyszerű kezelést és 
gyors dokumentumfeldolgozást tesz lehetővé

• Kevesebb állásidő a könnyen cserélhető többfunkciós 
tonerkazettának köszönhetően, amely folyamatos 
használatot tesz lehetővé

• Ideális olyan irodák számára, amelyeknek magasfokú 
hatékonyságra van szükségük, például állami 
intézmények vagy ügyvédi- és ingatlanirodák számára

MEGJEGYZÉS – bizonyos funkciók csak az iR ADV DX és uniFLOW Online kombinációjával érhetők el
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  FENNTARTHATÓSÁG

• Nyomtatási beállítások szerkesztése eszközszinten a 
pontos szkennelési eredmények érdekében

• Csendes működés és szkennelés közben is halkabb 
papírleütés az olyan technológiáknak köszönhetően, 
mint például a digitális regisztráció, valamint a sima 
belső szerkezetű automatikus lapadagoló

• Az automatizált és digitalizált folyamatok minimálisra 
csökkentik a papírfelhasználást, hogy irodája valóban 
papírmentes iroda lehessen

• A hulladékmennyiség csökkentése kiváló minőségű 
szkenneléssel, beleértve a digitális kiigazítást és a 
speciális foltmentes üveget is 
 
 
        SOKOLDALÚ KIVITEL 
 

• Rugalmasság az asztalon elhelyezhető és álló kivitel 
közötti választási lehetőségnek köszönhetően

• Az olyan beépített funkcióknak, mint amilyen a 
felhasználók hitelesítésére szolgáló IC-kártyaolvasó, az 
eszköz teljeskörű biztonsági funkcionalitást kínál, 
nincs szükség további kiegészítők csatlakoztatására

• Ideális választás helygondokkal küzdő irodák számára

*A uniFLOW Online készülékalapú felhő-előfizetésként érhető el a dokumentum-előállításhoz és rögzítéskezeléshez. Az üzleti igények alapján a felhasználóknak a uniFLOW Online rendszerrel számos speciális 
előnyben lehet részük, mint például a fokozott biztonság felhasználóhitelesítési módszerekkel, személyre szabott munkafolyamatok a termelékenység növelése érdekében, kevesebb hulladék az eszköznél elindított 
feladatoknak köszönhetően, intuitív, felhőalapú irányítópult a valós idejű adatok felhasználásához vagy nagyobb fokú felügyelet a hozzáférés és a használat felett a nyomtatási költségek csökkentése érdekében.


