uniFLOW ONLINE EXPRESS

За малки и средни
предприятия
1 – 10 устройства
Базиран на облак

Базирано на облак решение за управление на печат с
добавена стойност

За малките и средни предприятия е важно да контролират своите разходи и инфраструктури
за управление на печата. uniFLOW Online Express е защитено, базирано на облак решение, което
премахва нуждата да инвестирате в локални сървъри и да ги управлявате. Предлага се като
стандартна функция, ексклузивно за устройства на Canon и е създадено да подкрепя и допълва
всеки един етап от жизнения цикъл на документа.

ВАШИТЕ БИЗНЕС
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Гарантиране на защита на данните
Защитата на данните е по-голямо
предизвикателство от всякога с ОРЗД. Лесно
можете да пренебрегнете необходимостта да
предпазите своите офис принтери – потенциално
да оставите своите данни и документи уязвими.

Оперативна ефективност
Времето за инсталиране, наблюдение и управление
на сложни екосистеми (печатна инфраструктура)
може да бъде по-добре инвестирано в разрастване
на вашия бизнес.

Контролиране на разходите
Необходимо е да определите точно бюджета и да
разберете своите разходи за управление на печата,
за да контролирате и управлявате разходите.

Надеждна инфраструктура
Увеличете своите инвестиции в една надеждна,
мащабируема ИТ инфраструктура, която лесно се
интегрира в настоящите ви системи и отговаря на
бъдещите ви нужди.

КАКВО Е uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
• Стандартна функционалност на устройство
на множество устройства Canon (необходимо е
активиране и настройка)
• Няма изискване за допълнителни инвестиции в
сървъри за печат
• Повишаване на защитата чрез контролиране на
достъпа до устройства и задаване на опции за
удостоверяване на потребителя
• Увеличаване на продуктивността с прости работни
процеси за сканиране към личен имейл или Google Drive™
(imageRUNNER ADVANCE)
• Интуитивно табло с ясна видимост на устройство
и потребителски разходи, което да ви помогне да
разберете и управлявате по-ефективно разходите
• Опростено ИТ управление с централна настройка и
управление на множество устройства
• Увеличете своите инвестиции с вашите устройства
Canon с базиран на облак софтуер за управление на
печат и сканиране с добавена стойност
• Лесно надградете и се абонирайте за uniFLOW Online,
добавяйки подобрена функционалност и предимства,
за да посрещнете вашите нарастващи нужди на
жизнения цикъл на документите

ОСНОВНИ
ПРЕДИМСТВА
По-добра защита

По-голяма устойчивост

• Защитете своите принтери срещу
неупълномощен достъп и използване
• Комбинирайте подобрена защита и удобство
за потребителя с прости методи за
удостоверяване за освобождаване на задания

• Спестете енергия, когато няма нужда от
"винаги включени" сървъри за печат
• Поддръжка на инициативи за устойчивост
чрез избягване на ненужния печат. Заданията
за печат се задържат автоматично в
устройството и могат да бъдат освободени
или изтрити
• Лесно задаване на разрешения за печат, напр.
двустранен или черно-бял печат

По-добра продуктивност
• Създавайте персонализирани работни
процеси, за да увеличите продуктивността,
като сканиране с едно докосване до
местоназначението

Подобрен контрол на разходите
• Ограничава достъпа на потребители до
различни функции на устройството за контрол
на разходите за печат
• Намалява разходите като отпечатва само
това, което ви е необходимо точно когато ви е
необходимо
• Получавайте данни относно използване на
печат и копиране от устройство и потребител,
за да се насладите на по-добър контрол на
разходите с основни инструменти за отчитане

Базирана на облак платформа
• Лесно, базирано на облак решение, без
специфична нужда от допълнителни сървъри за
печат
• Спестете време с отдалечена настройка на
устройство и централизирано управление
• Интуитивно облачно табло и инструменти за
отчитане

Освободете силата на облака

Платените абонаменти за uniFLOW Online са следващата стъпка във вашето пътешествие в облака
на Canon, която предлага подобрени възможности за всяко предприятие. За малки групи потребители
на едно място до ограничени потребители в множество глобални обекти. uniFLOW Online осигурява
разширени функции в сравнение с uniFLOW Online Express, като те включват "My Print Anywhere", мобилен
печат и печат за гости, множество опции за сканиране и много повече...което осигурява обширно
облачно решение, разрастващо се заедно с вашия бизнес.

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКАНИРАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА CANON
Canon предлага обширно портфолио от решения за събиране
на документи и управление на печата, което да отговаря на
нуждите на всеки бизнес – от малки стартиращи компании
до глобални организации.

Благодарение на интелигентната, безпроблемна, лесна за
използване обработка на документи и на възможността
за справяне с гъвкави работни модели, ние можем също да
подобрим продуктивността на служителите.

Опростен и надежден, Canon може да ви помогне да
контролирате и управлявате безопасно всичките си
работни процеси за печат и сканиране – с инструменти за
проследяване и отчитане, които ви предоставят видимост
и данни относно използване и разходи.

Ние предлагаме всичко – от лесни, базирани на устройства
решения и напълно мащабируемо базирани на облак опции, до
нашата изключително изтънчена алтернатива на място, която
е отворена, модулна и конфигурируема. Всички наши решения са
лесни за използване, бързи за конфигуриране и безпроблемни за
интегриране с гамата устройства за офис на Canon.

uniFLOW
uniFLOW за SMB
uniFLOW CAPTURE
uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER
1 до 5 устройства
Основно управление
на печат за малки
компании

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 до 10 устройства
Основно решение за
управление на печата
за малки компании

Базирано на
устройство решение

Базирано на облак
решение

СТАНДАРТНА
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА
УСТРОЙСТВО

СТАНДАРТНА
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА
УСТРОЙСТВО

1 до 25 устройства
Неограничени
устройства
Неограничени
потребители и
устройства/Модули
за печат и сканиране/
Идеални за малки
компании и глобални
предприятия
Базирано на облак
решение
АБОНАМЕНТ НА
ПОТРЕБИТЕЛИ

Подобрено решение
за управление на
сканиране и печат,
идеално за малки до
средни предприятия/
изисквания за
самостоятелни
модули и изисквания за
печат и сканиране

Неограничени
устройства
Разширено решение
за управление на
сканиране и печат
с множество опции
както за средни,
така и за глобални
предприятия/
възможности за офис
и помещение за печат

Базирано на сървър
решение

Базирано на сървър
решение

ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ЛИЦЕНЗ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ЛИЦЕНЗ

В портфолиото се поддържат множество устройства Canon imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS и
imageFORMULA. Моля, проверете спецификациите на отделните продукти за съвместимост.
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