uniFLOW ONLINE EXPRESS

Küçük ve orta ölçekli
işletmeler için
1 ila 10 cihaz
Bulut tabanlı

Katma değerli Bulut tabanlı baskı yönetimi çözümü
Maliyetlerini ve baskı yönetimi altyapılarını kontrol etmek küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemlidir.
uniFLOW Online Express, yerel sunuculara yatırım yapma ve bu sunucuları yönetme ihtiyacını ortadan
kaldıran güvenli, bulut tabanlı bir çözümdür. Canon cihazlara özel, standart işlev olarak mevcuttur ve belge
yaşam döngüsünün her aşamasını desteklemek ve tamamlamak üzere tasarlanmıştır.

İŞLETMENIZDEKI
ZORLUKLAR
Veri güvenliğini sağlama
GDPR ile verilerin güvenliğini sağlamak hiç olmadığı kadar
zor. Ofis yazıcılarınızı korumanız gerektiği kolayca göz
ardı edilebilir, bu da verilerinizi ve belgelerinizi korumasız
bırakır.

Operasyonel verimlilik
Karmaşık ekosistemler (baskı altyapısı) kurmak, bu
ekosistemleri izlemek ve yönetmek için harcadığınız
zaman işletmenizi büyütme yolunda daha verimli
kullanılabilir.

Maliyetleri kontrol etme
Maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek için doğru bir
şekilde bütçe yapmanız ve baskı yönetimi harcamalarınızı
anlamanız gerekir.

Güvenilir altyapı
Mevcut sistemlerinize kolayca entegre edilebilen
ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılayan güvenilir,
ölçeklendirilebilir BT altyapısına yatırımınızdan en yüksek
oranda yararlanın.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS NEDIR?
•B
 irden fazla Canon cihazda standart cihaz işlevleri
(etkinleştirme ve kurulum gereklidir)
• Baskı sunucularına ek yatırım gerekmez
• Cihazlara

erişimi denetleyerek ve kullanıcı kimlik
doğrulaması seçeneklerini ayarlayarak güvenliği artırın
•K
 işisel e-posta adresine veya Google Drive™'a basit tarama
iş akışlarıyla üretkenliği artırın (imageRUNNER ADVANCE)
•C
 ihaz ve kullanıcı maliyetlerinin net bir şekilde
görüntülendiği sezgisel pano, maliyetleri daha etkili bir
şekilde anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur
•B
 irden fazla cihazın merkezi kurulumu ve yönetimiyle
basitleştirilmiş BT yönetimi
•K
 atma değerli Bulut tabanlı bir baskı ve tarama yönetimi
yazılımıyla Canon cihazlarınıza yatırımınızdan en yüksek
oranda yararlanın
•G
 elişen belge yaşam döngüsü ihtiyaçlarınızı karşılayacak
gelişmiş işlevsellik ve avantajlar eklemek için kolayca
UniFLOW Online'a yükseltin ve abone olun

ÖNEMLI
AVANTAJLAR
Artırılmış güvenlik

Daha fazla sürdürülebilirlik

• Yazıcılarınızı yetkisiz erişime ve kullanıma karşı
koruyun
• İş yayınlamak için gelişmiş güvenlik ve kullanıcı
kolaylığıyla basit kimlik doğrulama yöntemlerini bir
araya getirin

Gelişmiş üretkenlik

• "Her Zaman Açık" yazdırma sunucularına ihtiyaç
olmadığı için enerjiden tasarruf edin
• Gereksiz baskı alımlarından kaçınarak sürdürülebilirlik
girişimlerini destekleyin. Baskı işleri otomatik olarak
cihazda tutulur ve yayınlanabilir veya silinebilir
• Yazdırma izinlerini kolayca ayarlayın örn. Çift Taraflı
veya Siyah Beyaz yazdırma

• Üretkenliği artırmak için hedefe tek tuşla tarama gibi
kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturun

Gelişmiş maliyet kontrolü
• Çıktı maliyetlerini kontrol etmek için çeşitli cihaz
işlevlerine kullanıcı erişimini kısıtlayın
• İhtiyacınız olan şeyleri yalnızca ihtiyacınız olduğunda
yazdırarak maliyetleri azaltın
• Cihaza ve kullanıcılara göre baskı ve fotokopi
kullanımına dair bilgi edinin ve temel raporlama
araçlarıyla yüksek maliyet kontrolünün tadını çıkarın

Bulut tabanlı platform
• Basit, bulut tabanlı çözüm, ek baskı sunucularına
gerek yoktur
• Uzaktan cihaz kurulumu ve merkezi yönetim ile
zamandan tasarruf edin
• Sezgisel bulut pano ve raporlama araçları

Bulut gücünü açığa çıkarın
Canon Bulut Yolculuğunuzun bir sonraki adımı olan uniFLOW Online ücretli abonelikleri, her boyutta
işletmeye gelişmiş özellikler sunar. Tek bir konumdaki küçük bir kullanıcı grubundan birden fazla küresel
alandaki sınırsız kullanıcıya kadar. uniFLOW Online Express ile karşılaştırıldığında uniFLOW Online;
"My Print Anywhere", Mobil ve Misafir Baskı, birden fazla baskı seçeneği ve daha fazlası gibi gelişmiş
özellikler sağlayarak işletmenizle birlikte büyüyecek kapsamlı bulut çözümünü sunar.

CANON YAKALAMA VE ÇIKTI YÖNETIMI ÇÖZÜMLERI
Canon küçük işletmelerden küresel kuruluşlara kadar tüm
işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Belge Yakalama ve
Çıktı Yönetimi çözümlerinden oluşan kapsamlı bir portföy sunar.

Akıllı, sorunsuz, kullanıcı dostu belge işleme ve esnek çalışma
modellerine ayak uydurabilme özelliği sayesinde çalışan
üretkenliğini de artırabiliriz.

Canon, izleme ve raporlama araçlarıyla kullanıma ve
maliyetlerinize yönelik görünürlük ve bilgi sağlayarak tüm baskı
ve tarama iş akışlarınızı güvenli bir şekilde kontrol etmenize ve
yönetmenize doğrudan ve güvenilir şekilde yardım eder.

Basit, cihaz tabanlı çözümler ve tamamen ölçeklendirilebilir Bulut
tabanlı seçeneklerden; açık, modüler ve yapılandırılabilir son
derece gelişmiş ofis içi alternatifimize kadar her şeyi sunuyoruz.
Kullanımı kolay çözümlerimizin tümü hızlıca kurulur ve Canon
ofis cihazları serisi ile sorunsuzca entegre edilir.

uniFLOW
SMB için uniFLOW
uniFLOW CAPTURE
uniFLOW ONLINE
EVRENSEL OTURUM
AÇMA YÖNETİCİSİ
1 ila 5 cihaz
Küçük İşletmeler İçin
Temel Çıktı Yönetimi

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 ila 10 cihaz
Küçük İşletmeler İçin
İdeal Temel Yakalama ve
Çıktı Yönetimi Çözümü

1 ila 25 cihaz
Sınırsız kullanıcı ve
cihaz / Baskı ve Tarama
Modülleri / Küçük
İşletmelerden Küresel
Kuruluşlara Kadar İdeal

Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler için ideal
Gelişmiş Yakalama ve
Çıktı Yönetimi Çözümü
/ Baskı ve Tarama
gereksinimleri için
Bağımsız Modüller

Sınırsız cihaz

Sınırsız cihaz
Orta Ölçekli İşletmeler
ve Küresel Kuruluşlar için
birden fazla seçenekli
Gelişmiş Yakalama ve
Çıktı Yönetimi Çözümü
/ Ofis ve Baskı Odası
özellikleri

Cihaz tabanlı çözüm

Bulut tabanlı çözüm

Bulut tabanlı çözüm

Sunucu tabanlı çözüm

Sunucu tabanlı çözüm

STANDART CIHAZ
İŞLEVLERI

STANDART CIHAZ
İŞLEVLERI

KULLANICI ABONELIĞI

KULLANICI LİSANSI

KULLANICI LISANSI

Portföy genelindeki birden fazla Canon imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS ve imageFORMULA cihaz
desteklenir. Uyumluluk için lütfen ilgili ürünün teknik özelliklerini kontrol edin.
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