uniFLOW ONLINE

For bedrifter i alle
størrelser
Ubegrenset antall enheter
Nettskybasert

En avansert administrasjonsprogramvare for utskrift og
skanning i nettskyen
Bedrifter i alle størrelser har sine egne utfordringer når det gjelder dokumentsikkerhet, administrasjon av
IT-utgifter og budsjettkontroll. uniFLOW Online er en skalerbar og sikker nettskybasert løsning som tilpasser og utvikler seg i takt med bedriften. uniFLOW Online fjerner behovet for å investere i og administrere
lokale servere, med fleksible utskrifts- og skanningsabonnement som er tilgjengelige for å støtte og komplettere alle trinn i dokumentlivssyklusen.

DINE
BEDRIFTSUTFORDRINGER
Opprettholde datasikkerhet
Som følge av personvernforordningen er sikring av data
nå mer utfordrende enn noensinne. Det er fort gjort å
overse behovet for å beskytte kontorskriverne dine og
dermed utsette dataene og dokumentene dine for fare.

Driftseffektivitet

HVA ER uniFLOW
ONLINE?
•F
 leksible nettskybaserte abonnementsmoduler
(grunnleggende utskrift, grunnleggende skanning og
avansert skanning) som oppfyller de økende kravene dine
til administrasjon av utskrift og skanning
•S
 kalerbar løsning for bedrifter i alle størrelser på én eller
flere plasseringer

Tid brukt på installasjon, overvåking og administrasjon av
komplekse økosystemer (utskriftsinfrastruktur) kan heller
investeres i å utvide virksomheten din.

•Ø
 k enhetssikkerheten ved å kontrollere tilgangen til enheter
og angi alternativer for brukergodkjenning

Maksimere avkastningen på IT-investeringen

•M
 ed My Print Anywhere kan brukere enkelt skrive ut fra

IT-maskinvare og -programvare må oppdateres konstant
og er vanskelige å administrere, med potensielt
ukontrollerbare kostnader.

Den moderne arbeidsplassen
Det kan være tidkrevende og kostbart å investere i
teknologi for å støtte den mobile arbeidsstyrken på tvers
av flere plasseringer.

Kontrollere kostnader
Det er vanskelig å budsjettere nøyaktig og forstå utgifter
brukt på utskriftsadministrasjon uten innsikt i bruker- eller
enhetskostnader.

alle enheter

•S
 ikker utskrift fra mobile enheter som støtter den fleksible
arbeidsstyrken og gjester
•F
 lere skannealternativer – fra enkel nettskylagring til
avanserte skannearbeidsflyter (imageRUNNER ADVANCE)
•S
 por, administrer og kontroller kostnader per enhet eller
bruker via et enkelt nettskybasert instrumentpanel
• Sentral konfigurasjon og administrasjon av flere enheter
•É
 n løsning for maskinvare og programvare for å
administrere alle trinnene i dokumentlivssyklusen

HOVEDFORDELER
Økt sikkerhet

Nettskybasert plattform

•S
 ikre skriverne dine mot uautorisert tilgang og
bruk på tvers av flere plasseringer
• Kombiner forbedret sikkerhet og brukervennlighet
med enkle godkjenningsmetoder for å frigi jobber

•E
 nkel og nettskybasert løsning – ingen behov for
ekstra utskriftsservere
• En skalerbar og modulær løsning med minimalt
behov for IT-vedlikehold
• Implementer, administrer og kontroller enheter og
brukere både sentralt og eksternt
• Intuitivt nettskyinstrumentpanel og
rapporteringsverktøy
• Utnytt et sanntidsmiljø der funksjoner oppdateres
jevnlig i abonnementet

Økt produktivitet
•O
 pprett egendefinerte arbeidsflyter for å øke
produktiviteten, for eksempel skanning til en
destinasjon med ett trykk
• Flere skannekonfigurasjoner og arbeidsflyter for å
forbedre produktiviteten til de ansatte
• Mulighet til å sende, redigere og frigi jobber på
alle enheter på en sikker måte
• Fullstendig støtte for utskrift og skanning for den
mobile arbeidsstyrken

Forbedret kostnadskontroll
•B
 egrens brukertilgangen til ulike enhetsfunksjoner
for å kontrollere utskriftskostnadene
• Reduser kostnadene ved å bare skrive ut det du
trenger, når du trenger det
• Få innsikt i bruk av utskrift og kopiering per enhet
og bruker, og få større kostnadskontroll med
grunnleggende rapporteringsverktøy

Større bærekraft
•S
 par strøm uten behov for utskriftsservere som
alltid er på
• Støtt bærekraftige tiltak ved å frigi jobber når du
er ved enheten, og unngå sløseri
• Angi enkelt utskriftstillatelser, for eksempel
tosidig utskrift eller utskrift i sort-hvitt

CANONS ADMINISTRASJONSLØSNINGER FOR SKANNING OG UTSKRIFT
Canon tilbyr en omfattende portefølje av
administrasjonsløsninger for skanning og utskrift for å dekke
behovene til alle bedrifter – fra små og mellomstore bedrifter
til globale organisasjoner.
Canon kan hjelpe deg med å kontrollere og administrere alle
utskrifts- og skannearbeidsflytene dine på en sikker måte,
med sporings- og rapporteringsverktøy som gir deg oversikt
over og innsikt i bruk og kostnader.

Takket være smart, sømløs og brukervennlig
dokumenthåndtering og evnen til å håndtere fleksible
arbeidsmønstre, kan vi også øke produktiviteten til de ansatte.
Vi tilbyr alt fra enkle, enhetsbaserte løsninger og fullt
skalerbare nettskybaserte alternativer til vårt svært avanserte
lokale alternativ som er åpent, modulbasert og konfigurerbart.
Alle løsningene våre er brukervennlige, kan konfigureres raskt
og integreres sømløst med Canons kontorenheter.

uniFLOW
uniFLOW for SMB
uniFLOW CAPTURE
uniFLOW ONLINE
uniFLOW ONLINE
EXPRESS

Ubegrenset antall enheter

1–25 enheter

Avansert
administrasjonsløsning
for skanning og utskrift
med flere alternativer
for alt fra mellomstore
bedrifter til globale
bedrifter / Muligheter
for kontoret og
utskriftsrommet

Grunnleggende
administrasjonsløsning
for skanning og utskrift
for små bedrifter

Ubegrenset antall
brukere og enheter /
Moduler for utskrift og
skanning / Ideelt for
alt fra små bedrifter til
globale selskap

Forbedret
administrasjonsløsning
for skanning og utskrift
– ideell for små til
mellomstore bedrifter /
Frittstående moduler
for krav til utskrift og
skanning

Enhetsbasert løsning

Nettskybasert løsning

Nettskybasert løsning

Serverbasert løsning

Serverbasert løsning

STANDARD
ENHETSFUNKSJONALITET

STANDARD
ENHETSFUNKSJONALITET

BRUKERABONNEMENT

BRUKERLISENS

BRUKERLISENS

UNIVERSAL LOGIN
MANAGER
1–5 enheter
Grunnleggende
utskriftsadministrasjon
for små bedrifter

1–10 enheter

Ubegrenset antall enheter

Flere Canon imageRUNNER ADVANCE-, imageRUNNER, i-SENSYS- og imageFORMULA-enheter støttes
på tvers av porteføljen. Kontroller kompatibiliteten i spesifikasjonene for de ulike produktene.

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2018

