uniFLOW ONLINE EXPRESS

Väikese ja keskmise
suurusega ettevõtetele
1–10 seadet
Pilvepõhine

Väärtust lisav pilvepõhine prindihalduslahendus
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on oluline, et nad saaksid oma kulusid ja prinditaristut täpselt
kontrollida. uniFLOW Online Express on turvaline pilvepõhine lahendus, mis kaotab vajaduse investeerida
kohalikesse serveritesse ja neid jooksvalt hallata. See on saadaval standardfunktsioonina ja on mõeldud
eksklusiivselt Canoni seadmete jaoks. Lahendus aitab toetada ja hõlbustada dokumendi elutsükli igat etappi.

TEIE ETTEVÕTTE
VÄLJAKUTSED
Andmekaitse tagamine
Andmete turvalisuse tagamine pärast isikuandmete kaitse
üldmääruse jõustumist on keerulisem kui kunagi varem.
On tõenäoline, et paljud ei näe vajadust kontoriprinterite
kaitsmiseks, jättes seeläbi oma andmed ja dokumendid
kaitsetuks.

Tõhususe suurendamine

MIS ON uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
• Mitmete Canoni seadmete standardfunktsioon (kasutamiseks
vajalik aktiveerimine ja seadistamine)
• Puudub vajadus investeerida prindiserveritesse
• Suurendage seadmete turvalisust, rakendades
juurdepääsukontrolli ja kasutajatuvastust

Seda aega, mida kulutate keeruliste ökosüsteemide
(prinditaristu) ülesseadmiseks, kontrollimiseks ja haldamiseks,
oleks kasulikum investeerida oma ettevõtte edendamiseks.

• Suurendage tootlikkust tänu lihtsatele skannimise
töövoogudele, mis on ühendatud teie personaalse e-posti
aadressi või Google Drive™-iga (imageRUNNER ADVANCE)

Kulude kontrollimine

• Intuitiivne paneel, mis pakub selget ülevaadet seadmete ja
kasutajatega seotud kulude üle, võimaldades oma kulusid
paremini mõista ja kontrollida

Nautige täpset eelarvestamist ja õppige tundma oma
prindihaldusega seotud väljaminekuid, et kulusid paremini
kontrollida.

Usaldusväärne taristu
Saage oma investeeringust maksimaalne kasu, usaldades
skaleeritavat IT-taristut, mis integreerub hõlpsasti teie
olemasolevate süsteemidega ja vastab teie kõikidele
vajadustele ka tulevikus.

• Lihtsustatud IT-haldus koos seadmete keskse seadistamise ja
haldamisega
• Saage oma investeeringust maksimaalne kasu tänu väärtust
lisavale pilvepõhisele printimise ja skannimise haldustarkvarale
• Tellige uniFLOW Online ja lisage oma ettevõttesse täiustatud
funktsionaalsust ja eeliseid, mis aitavad hõlbustada dokumendi
elutsükli igat etappi

PEAMISED
EELISED
Suurendatud turvalisus

Suurem jätkusuutlikkus

• Kaitske oma printereid volitamata juurdepääsu ja
kasutamise eest
• Ühendage täiustatud turvalisus ja kasutajamugavus
tänu lihtsale autentimismeetodile

• Säästke energiat, kuna puudub vajadus alati
sisselülitatud prindiserverite järele
• Toetage jätkusuutlikke algatusi ja vältige ebavajalikku
printimist. Prinditöid hoitakse seadmes automaatselt
ja neid saab sealt nii vabastada kui ka kustutada
• Määrake hõlpsasti prindilubasid nagu kahepoolne või
mustvalge printimine

Täiustatud tootlikkus
• Looge tootlikkust tõstvaid personaliseeritud
töövoogusid nagu ühe nupuvajutusega sihtkohta
skannimine

Täiustatud kulude kontroll
• Piirake kasutajate juurdepääsu erinevatele
funktsioonidele ja kontrollige seadmega seotud
kulusid
• Vähendage kulutusi, printides ainult vajalikke töid
• Saage ülevaade printimis- ja kopeerimisfunktsiooni
kasutamise kohta seadmete ja kasutajate kaupa
ning nautige suuremat kontrolli oma kulude üle tänu
põhilistele aruandlustööriistadele

Pilvepõhine platvorm
• Lihtne pilvepõhine lahendus, mis ei vaja prindiservereid
• Säästke aega tänu eemalt seadistamisele ja kesksele
haldusele
• Intuitiivne pilvepõhine paneel ja aruandlusvahendid

Rakendage pilve kogu võimekus
uniFLOW Online’i tasulised tellimused on järgmine samm teie pilveteel, pakkudes täiustatud valikuid
igas suuruses ettevõtetele. Alates väikestest kasutajagruppidest kuni piiramatul hulgal kasutajatega
rahvusvaheliste ettevõteteni. uniFLOW Online sisaldab lisaks uniFLOW Online Expressi funktsioonidele ka
selliseid lahendusi nagu My Print Anywhere, mobiilne ja külalisprintimine, erinevad skannimisvalikud ja palju
muud, pakkudes mitmekülgset pilvepõhist lahendust, mis kasvab koos teie ettevõttega.

CANONI JÄÄDVUSTAMISE JA VÄLJASTAMISE HALDUSLAHENDUSED
Canon pakub laiaulatuslikku dokumendi jäädvustamise ja
väljastamise halduslahenduste valikut, mis vastab igas suuruses
ettevõtte vajadustele – alates väikesest idufirmadest kuni
rahvusvaheliste organisatsioonideni.
Canon pakub teile lihtsalt ja usaldusväärset võimalust kontrollida
ning hallata kõiki oma printimise ja skannimise töövoogusid.
Seda tänu jälgimise ja aruandluse tööriistadele, mis tagavad
selge ülevaate seadmete kasutamise ja kulude kohta.

Tänu nutikale, sujuvale ja kasutajasõbralikule
dokumendihaldusele ning suutlikkusele kohaneda erinevate
töömustritega, saame tõsta teie töötajate tootlikkust.
Pakume kõike – alates lihtsatest seadmepõhistest lahendustest
ja täielikult skaleeritavatest pilvepõhistest valikutest kuni
kõrgetasemelise kohapealse alternatiivini, mis on avatud,
modulaarne ja konfigureeritav. Kõik meie lahendused on
kasutajasõbralikud ja kergesti üles seatavad ning ühilduvad
sujuvalt Canoni kontoriseadmetega.

uniFLOW
uniFLOW VKE-DELE
uniFLOW CAPTURE
uniFLOW ONLINE
UNIVERSAALNE
SISSELOGIMISHALDUR
1–5 seadet
Põhiline väljastamise
halduslahendus
väikeettevõtetele

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1–10 seadet
Põhiline jäädvustamise
ja väljastamise
halduslahendus,
mis sobib ideaalselt
väikeettevõtetele

1–25 seadet
Piiramatult kasutajaid ja
seadmeid / Printimise ja
skannimise moodulid /
Ideaalne nii väike- kui ka
suurettevõttele

Täiustatud
jäädvustamise
ja väljastamise
halduslahendus
väikese ja keskmise
suurusega ettevõttele /
Eraldiseisvad printimise
ja skannimise moodulid

Piiramatult seadmeid

Piiramatult seadmeid
Täiustatud
jäädvustamise
ja väljastamise
halduslahendus
erinevate valikutega
keskmise suurusega ja
suurtele ettevõtetele /
Kontori- ja prindiruumi
võimekus

Seadmepõhine lahendus

Pilvepõhine lahendus

Pilvepõhine lahendus

Serveripõhine lahendus

Serveripõhine lahendus

SEADME STANDARDNE
FUNKTSIONAALSUS

SEADME STANDARDNE
FUNKTSIONAALSUS

KASUTAJA TELLIMUS

KASUTAJA LITSENTS

KASUTAJA LITSENTS
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