uniFLOW ONLINE EXPRESS

للشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم
من جهاز واحد إلى  10أجهزة
مستند إلى الشبكة السحابية

حل إدارة الطباعة المستند إلى الشبكة السحابية ذو القيمة المضافة
من المهم أن تتحكم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في تكاليفها والبنية األساسية إلدارة الطباعة.
يُعتبر برنامج  uniFLOW Online Expressحالً آم ًنا مستن ًدا إلى الشبكة السحابية يغنيك عن االستثمار في الخوادم المحلية وإدارتها .وهو متاح كوظيفة قياسية،
حصر ًّيا ألجهزة  ،Canonومصمم لدعم كل مرحلة من دورة إنتاج المستند والتكامل معها.

تحديات
عملك

ما uniFLOW ONLINE
EXPRESS؟

ضمان أمان البيانات

•وظائف الجهاز القياسية في أجهزة متعددة من ( Canonيلزم التنشيط واإلعداد)

أصبح تأمين البيانات أكثر صعوبة من أي وقت مضى مع الالئحة التنظيمية المتعلقة بحماية
البيانات العامة .من السهل التغاضي عن الحاجة إلى حماية طابعات مكتبك  -وهذا من
المحتمل أن يجعل بياناتك ومستنداتك عرضة للخطر.

•ال توجد حاجة إلى استثمارات إضافية في خوادم الطباعة

الكفاءة التشغيلية

•يعزز األمان من خالل التحكم في الوصول إلى األجهزة وتحديد خيارات مصادقة المستخدم

يمكن استثمار الوقت المستغرق في تركيب األنظمة البيئية المعقدة (البنية األساسية
للطباعة) ،ورصدها ،وإدارتها بصورة أفضل من أجل زيادة نطاق أعمالك.

•يعزز اإلنتاجية من خالل آليات عمل المسح الضوئي البسيطة إلى البريد اإللكتروني الشخصي
أوGoogle Drive™ (imageRUNNER ADVANCE)

التحكم في التكاليف
تحتاج إلى وضع ميزانية دقيقة وفهم نفقات إدارة الطباعة للتحكم في التكاليف وإدارتها.

•لوحة معلومات بديهية مع رؤية واضحة لتكاليف الجهاز والمستخدم لمساعدتك على فهم
التكاليف وإدارتها بمزيد من الفعالية

بنية أساسية موثوق بها

•اإلدارة المبسطة لتكنولوجيا المعلومات مع اإلعداد المركزي وإدارة األجهزة المتعددة

يمكنك زيادة استثماراتك في بنية أساسية من تكنولوجيا المعلومات تتميز بأنها موثوق بها
وقابلة للتطوير وتتكامل بسهولة مع أنظمتك الحالية وتلبي احتياجاتك المستقبلية.

•يمكنك زيادة استثماراتك مع أجهزة  Canonالخاصة بك باستخدام برنامج إدارة الطباعة
والمسح الضوئي المستند إلى الشبكة السحابية ذي القيمة المضافة
•يمكنك الترقية واالشتراك في برنامج  uniFLOW Onlineبسهولة إلضافة وظائف وفوائد
محسنة لتلبية احتياجات دورة إنتاج المستندات المتطورة

الميزات
األساسية
تعزيز األمان

المزيد من االستدامة

•تأمين الطابعات من الوصول واالستخدام غير المصرح بهما
•الجمع بين تعزيز األمان وراحة المستخدم مع أساليب المصادقة البسيطة
إلصدار المهام

•توفير الطاقة من دون الحاجة إلى خوادم الطباعة "دائمة التشغيل"
•دعم مبادرات االستدامة عن طريق تجنب الطباعة غير الضروريةُ .تحفظ مهام
الطباعة تلقائ ًّيا على الجهاز ويمكن تحريرها أو حذفها
•تعيين أذونات الطباعة بسهولة ،على سبيل المثال الطباعة على الوجهين أو
باألبيض واألسود

تحسين مستويات اإلنتاجية
•إنشاء آليات عمل مخصصة لتعزيز اإلنتاجية مثل المسح الضوئي بلمسة واحدة
إلى الوجهة

تحسين التحكم في التكاليف
•تقييد وصول المستخدم إلى وظائف الجهاز المختلفة للتحكم في تكاليف
المخرجات
•تقليل التكاليف عن طريق طباعة ما تحتاجه فقط عند الحاجة إليه
•فهم طبيعة استخدام الطباعة والنسخ عن طريق الجهاز والمستخدم والتمتع بمزيد
من التحكم في التكاليف باستخدام األدوات األساسية إلعداد التقارير

نظام مستند إلى الشبكة السحابية
•حل بسيط مستند إلى الشبكة السحابية ،ليست ثمة حاجة ماسة إلى خوادم الطباعة
األخرى
•توفير الوقت من خالل إعداد الجهاز عن بُعد واإلدارة المركزية
•لوحة بديهية للشبكة السحابية وأدوات إعداد التقارير

أطلق العنان لقوة الشبكة السحابية
تعتبر االشتراكات المدفوعة لبرنامج  uniFLOW Onlineالخطوة التالية في رحلتك إلى الشبكة السحابية لدى  ،Canonوالتي تقدم إمكانات محسنة ألي
شركة مهما كان حجمها .من مجموعات صغيرة من المستخدمين في مكان واحد إلى عدد غير محدود من المستخدمين عبر مواقع عالمية متعددة .يقدم برنامج
 uniFLOW Onlineميزات متقدمة مقارنة ببرنامج  uniFLOW Online Expressتشمل " "My Print Anywhereوالطباعة عبر الجهاز المحمول
والطباعة الخارجية وخيارات المسح الضوئي المتعددة والمزيد ،وهذا ما يوفر حالً سحابيًا شامالً ينمو مع شركتك.

حلول إدارة التصوير والمخرجات من CANON
تقدم  Canonمجموعة شاملة من حلول إدارة تصوير المستندات والمخرجات لتلبية احتياجات
كل عمل ،بدءًا من المكاتب الصغيرة وحتى المؤسسات العالمية.

بفضل معالجة المستندات بذكاء وبساطة وسهولة والقدرة على التعامل مع أنماط العمل المرنة،
يمكننا أيضًا تعزيز إنتاجية الموظفين.

يمكن لشركة  ،Canonبطريقة مباشرة يمكن االعتماد عليها ،مساعدتك على التحكم في جميع
آليات عمل الطباعة والمسح الضوئي وإدارتها بأمان  -مع أدوات التعقب وإعداد التقارير ،وهذا
ما يوفر لك رؤية حول االستخدام والتكاليف.

نحن نوفر كل شيء بدءًا من الحلول البسيطة المستندة إلى األجهزة والخيارات المستندة إلى
الشبكة السحابية القابلة للتطوير تمامًا حتى بديلنا المتطور للغاية داخل الشركة والذي يتميز بأنه
مفتوح ونموذجي وقابل لإلعداد .تتميز جميع حلولنا بأنها سهلة االستخدام ،وسريعة اإلعداد،
وسلسة عند التكامل مع مجموعة األجهزة المكتبية من .Canon

uniFLOW
uniFLOW for SMB uniFLOW
CAPTURE
uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER
من جهاز واحد إلى  5أجهزة
إدارة المخرجات األساسية للشركات
الصغيرة

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

أجهزة غير محدودة

حل إدارة التصوير والمخرجات
األساسية المثالي للشركات الصغيرة

عدد غير محدود من المستخدمين
واألجهزة  /وحدات للطباعة والمسح
الضوئي  /مثالي للشركات الصغيرة
والمؤسسات العالمية

من جهاز واحد إلى  10أجهزة

ً
جهازا
من جهاز واحد إلى 25
حل محسّن إلدارة التصوير
والمخرجات مثالي للشركات الصغيرة
إلى الشركات متوسطة الحجم  /وحدات
مستقلة لتلبية متطلبات الطباعة والمسح
الضوئي

أجهزة غير محدودة
حل متقدم إلدارة التصوير والمخرجات
الم ُّزود بخيارات متعددة للشركات
متوسطة الحجم إلى المؤسسات العالمية
 /إمكانات المكاتب وغرف الطباعة

حل مستند إلى األجهزة

حل مستند إلى الشبكة السحابية

حل مستند إلى الشبكة السحابية

حل مستند إلى الخادم

حل مستند إلى الخادم

وظائف الجهاز القياسية

وظائف الجهاز القياسية

اشتراك المستخدم

ترخيص المستخدم

ترخيص المستخدم

يتوفر دعم للعديد من أجهزة  imageRUNNER ADVANCEو imageRUNNERو i-SENSYSو imageFORMULAمن  Canonعبر مجموعة المنتجات .يُرجى مراجعة
مواصفات المنتج الفردية للتحقق من التوافق.
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