uniFLOW ONLINE EXPRESS

Para pequenas e
médias empresas
1 a 10 equipamentos
Baseado na cloud

Solução económica de gestão de impressão baseada na cloud
É importante que as pequenas e médias empresas controlem os custos e a infraestrutura de gestão de impressão.
O uniFLOW Online Express é uma solução segura baseada na cloud que elimina a necessidade de gerir e investir
em servidores locais. Esta funcionalidade está disponível de série, exclusivamente para equipamentos Canon, e
destina-se a apoiar e complementar todas as fases do ciclo de vida de cada documento.

OS DESAFIOS DA SUA
EMPRESA
Garantir a segurança dos dados
A segurança dos dados é agora mais desafiante do que
nunca com o RGPD. Ignorar a necessidade de proteger
as impressoras do escritório é extremamente fácil e pode
deixar os seus dados e documentos vulneráveis.

Eficiência operacional
O tempo gasto na instalação, monitorização e gestão de
ecossistemas complexos (infraestrutura de impressão)
poderia ser melhor investido na expansão da sua
empresa.

Controlar os custos
Necessita de definir o seu orçamento com precisão
e compreender as suas despesas de impressão para
controlar e gerir os custos.

Infraestrutura fiável
Maximize o seu investimento com uma infraestrutura de
TI fiável e escalável que se integra facilmente nos seus
sistemas atuais e satisfaz todas as suas necessidades
futuras.

O QUE É O uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
•F
 uncionalidade de série em vários equipamentos Canon
(ativação e configuração necessárias)
•S
 em a necessidade de realizar investimentos adicionais em
servidores de impressão
• Aumente

a segurança ao controlar o acesso aos
equipamentos e ao configurar opções de autenticação de
utilizador
•A
 umente a produtividade com fluxos de trabalho de
digitalização simples para o e-mail pessoal ou para o
Google Drive™ (imageRUNNER ADVANCE)
•P
 ainel intuitivo com uma clara visibilidade dos custos
de cada equipamento e utilizador para o ajudar a
compreender e gerir os custos de forma mais eficaz
•G
 estão de TI simplificada com configuração e gestão
central de vários equipamentos
•M
 aximize o investimento nos seus equipamentos Canon
com um software económico de gestão de impressão e
digitalização baseado na cloud
•A
 tualize e subscreva facilmente o uniFLOW Online e
obtenha um nível de funcionalidade melhorado e outras
vantagens que o ajudarão a satisfazer as suas necessidades
crescentes ao nível do ciclo de vida de cada documento

PRINCIPAIS
VANTAGENS
Segurança reforçada

Maior sustentabilidade

• Proteja as suas impressoras contra acesso e
utilização não autorizados
• Combine segurança reforçada e comodidade para o
utilizador com métodos de autenticação simples que
lhe permitem lançar trabalhos

• Uma vez que deixa de ser necessário ter servidores
de impressão sempre disponíveis, pode também
poupar energia
• Apoie iniciativas de sustentabilidade evitando a
impressão desnecessária. Os trabalhos de impressão
são retidos automaticamente nos equipamentos,
podendo ser lançados ou eliminados
• Configure permissões de impressão, como
impressão frente e verso ou a preto e branco, com
toda a facilidade

Produtividade melhorada
• Crie fluxos de trabalho personalizados para
aumentar a produtividade, como a opção de
digitalização de um só toque para um destino
específico

Controlo de custos melhorado

Plataforma baseada na cloud

• Restrinja o acesso dos utilizadores a várias funções
dos equipamentos para controlar os custos de
produção
• Reduza os custos ao imprimir apenas aquilo de que
necessita e quando necessita
• Ganhe novas perspetivas sobre a utilização das
funções de impressão e de cópia por equipamento e
utilizador e desfrute de um maior controlo sobre os
custos com ferramentas básicas criação de relatórios

• Solução simples baseada na cloud que elimina
a necessidade de ter servidores de impressão
adicionais
• Poupe tempo com um sistema de gestão
centralizado e um processo de configuração remoto
para cada equipamento
• Ferramentas de criação de relatórios e painel
baseado na cloud intuitivo

Liberte o poder da cloud
As subscrições pagas do uniFLOW Online são o próximo passo no seu percurso através da cloud com a Canon,
oferecendo recursos otimizados para empresas de todas as dimensões. De pequenos grupos de utilizadores
num único local a um número ilimitado de utilizadores em várias instalações globais. O uniFLOW Online fornece
funcionalidades avançadas quando comparado com o uniFLOW Online Express. Entre estas funcionalidades,
incluem-se a "My Print Anywhere", a impressão móvel e de convidados, várias opções de digitalização e muito
mais. Em suma, uma solução baseada na cloud abrangente que irá crescer com a sua empresa.

SOLUÇÕES DE GESTÃO DE CAPTURA E PRODUÇÃO DA CANON
A Canon oferece um vasto portefólio de soluções de gestão
de captura e produção de documentos, de modo a satisfazer
as necessidades de cada empresa, de pequenas start-ups a
organizações globais.
De forma direta e fiável, a Canon ajuda-o a controlar e gerir de
forma segura todos os seus fluxos de trabalho de impressão e
digitalização, com ferramentas de monitorização e criação de
relatórios que oferecem transparência e novas perspetivas sobre
os níveis de utilização e os custos.

Graças ao sistema de gestão de documentos inteligente,
simples e de fácil utilização, assim como à capacidade de lidar
com padrões de trabalho flexíveis, aumentamos igualmente a
produtividade dos colaboradores.
Oferecemos tudo, desde soluções simples baseadas no próprio
equipamento e opções baseadas na cloud totalmente escaláveis
à nossa alternativa no local altamente sofisticada, aberta,
modular e configurável. Todas as nossas soluções são fáceis
de utilizar, rápidas de configurar e perfeitamente integráveis na
gama de equipamentos de escritório da Canon.
uniFLOW
uniFLOW for SMB
uniFLOW CAPTURE

uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER
1 a 5 equipamentos
Gestão de produção
básica para pequenas
empresas
Solução baseada no
equipamento
FUNCIONALIDADE DE
SÉRIE DO EQUIPAMENTO

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 a 10 equipamentos
Solução de gestão de
captura e produção
básica para pequenas
empresas
Solução baseada
na cloud
FUNCIONALIDADE DE
SÉRIE DO EQUIPAMENTO

1 a 25 equipamentos
Número ilimitado de
equipamentos
Número ilimitado
de utilizadores e
equipamentos/módulos
para impressão e
digitalização/ideal para
pequenas empresas a
empresas globais
Solução baseada
na cloud
SUBSCRIÇÃO DE
UTILIZADOR

Solução avançada de
gestão de captura
e produção para
pequenas e médias
empresas/módulos
autónomos para
requisitos de impressão
e digitalização
Solução baseada
em servidor
LICENÇA DE
UTILIZADOR

Número ilimitado de
equipamentos
Solução avançada de
gestão de captura e
produção com várias
opções para médias
empresas a empresas
globais/recursos de
escritório e parque de
impressão

Solução baseada
em servidor
LICENÇA DE
UTILIZADOR

São suportados vários equipamentos imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS e imageFORMULA da Canon em
todo o portefólio. Consulte as caraterísticas técnicas de cada produto para obter informações de compatibilidade.
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