„uniFLOW ONLINE EXPRESS“

Mažoms ir vidutinėms
įmonėms
1–10 įrenginių
Debesijos sprendimas

Pridėtinę vertę užtikrinantis debesijos pagrindu veikiantis
spaudinių valdymo sprendimas
Mažoms ir vidutinėms įmonėms svarbu kontroliuoti savo išlaidas ir spaudinių valdymo infrastruktūrą. „uniFLOW
Online Express“ – tai saugus, debesijos pagrindu veikiantis sprendimas, kurį naudojant nereikės investuoti į vietos
serverius ir jų valdyti. Jį kaip standartinę funkciją galima naudoti išskirtinai su „Canon“ įrenginiais ir jis sukurtas palengvinti ir papildyti kiekvieną jūsų dokumentų ciklo etapą.

JŪSŲ VERSLO
IŠŠŪKIAI
Duomenų saugumo užtikrinimas
Įsigaliojus BDAR, duomenų apsauga tapo dar sudėtingesnė.
Lengva nepastebėti, kad būtina saugoti biuro spausdintuvus,
kuriuose gali būti pažeidžiami jūsų duomenys ir dokumentai.

Veiklos efektyvumas
Laiką, kuris sugaištamas įdiegiant, stebint ir valdant
sudėtingas ekosistemas (spausdinimo infrastruktūrą), būtų
galima panaudoti savo verslui plėsti.

Išlaidų kontrolė
Kad galėtumėte kontroliuoti ir valdyti išlaidas, turite tiksliai
planuoti biudžetą ir suprasti spaudinių valdymo išlaidas.

KAS YRA „uniFLOW
ONLINE EXPRESS“?
• Standartinės įrenginio funkcijos keliuose „Canon“ įrenginiuose
(būtinas suaktyvinimas ir sąranka)
• Nereikia papildomai investuoti į spausdinimo serverius
• Didesnis saugumas, kontroliuojant įrenginių prieigą ir nustatant
naudotojų atpažinimo parinktis
• Didesnis produktyvumas su paprastais nuskaitymo į asmeninį
el. paštą ar „Google Drive™“ procesais („imageRUNNER
ADVANCE“)

Patikima infrastruktūra

• Intuityvi ataskaitų sritis, kurioje aiškiai matomos įrenginių ir
naudotojų sąnaudos, kad geriau suprastumėte ir efektyviau
valdytumėte išlaidas

Maksimali investicijų nauda, skyrus jas patikimai, kintamo
dydžio IT infrastruktūrai, kurią lengvai integruosite į
dabartines sistemas ir kuri atitiks jūsų poreikius ateityje.

• Paprastesnis IT valdymas naudojant centrinę kelių įrenginių
sąranką ir valdymą
• Maksimali investicijų į „Canon“ įrenginius nauda su pridėtinę
vertę užtikrinančia debesijos pagrindu veikiančia spausdinimo
ir nuskaitymo valdymo programine įranga
• Lengvai patobulinkite savo produktą ir užsisakykite „uniFLOW
Online“, kad gautumėte daugiau funkcijų ir privalumų
augantiems savo dokumentų ciklo poreikiams patenkinti

PAGRINDINIAI
PRIVALUMAI
Didesnis saugumas

Didesnis tvarumas

• Apsaugokite savo spausdintuvus nuo neteisėtos
prieigos ir naudojimo
• Sujunkite didesnį saugumą ir patogų naudojimą,
taikydami paprastus autentifikavimo metodus
užduočiai paleisti

• Taupykite energiją nenaudodami nuolat veikiančių
spausdinimo serverių
• Prisidėkite prie tvarumo iniciatyvų, nespausdindami
be reikalo. Spausdinimo užduotys automatiškai
sulaikomos įrenginyje, kur jas galima paleisti
spausdinti arba ištrinti
• Lengvai nustatykite spausdinimo leidimus, pvz.,
dvipusio ar nespalvinio spausdinimo

Didesnis produktyvumas
• Kurkite suasmenintus darbo srautus, kad
padidintumėte produktyvumą, pvz., nuskaitykite
ir nusiųskite failus į paskirties vietą vienu mygtuko
paspaudimu

Geresnė išlaidų kontrolė
• Apribokite naudotojų prieigą prie įvairių įrenginio
funkcijų, kad kontroliuotumėte produkcijos sąnaudas
• Sumažinkite išlaidas, spausdindami tik tai, ką reikia, ir
tik tada, kada reikia
• Sužinokite, kiek spausdinama ir kopijuojama,
gaudami duomenis pagal įrenginį ir kitą naudotoją, ir
geriau kontroliuokite išlaidas naudodamiesi baziniais
ataskaitų įrankiais

Debesijos pagrindo platforma
• Paprastas, debesijos pagrindu veikiantis sprendimas,
nebūtini papildomi spausdinimo serveriai
• Laiko taupymas naudojant nuotolinę įrenginių
sąranką ir centralizuotą valdymą
• Intuityvi debesijos ataskaitų sritis ir ataskaitų įrankiai

Pasinaudokite debesijos galia
„uniFLOW Online“ mokama prenumerata – tai kitas jūsų žingsnis su „Canon Cloud Journey“, suteikiantis
didesnių galimybių visų dydžių įmonėms. Nuo mažų naudotojų grupių vienoje vietoje iki neriboto naudotojų
skaičiaus visame pasaulyje. „uniFLOW Online“ suteikia išplėstinių funkcijų, palyginti su „uniFLOW Online
Express“, įskaitant „My Print Anywhere“, spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių ir svečiams, įvairias nuskaitymo
parinktis ir kt. Tai visapusiškas debesijos sprendimas, kuris augs kartu su jūsų verslu.

„CANON“ FIKSAVIMO IR IŠVESTIES VALDYMO SPRENDIMAI
Dėl išmanaus, sklandaus ir patogaus dokumentų tvarkymo bei
galimybės veikti taikant lanksčius darbo modelius, mes galime
padidinti ir jūsų darbuotojų produktyvumą.

„Canon“ turi platų dokumentų fiksavimo ir išvesties valdymo
sprendimų paketą, kad atitiktų kiekvienos įmonės – nuo
pradedančiojo verslo iki pasaulinio masto organizacijų –
poreikius.
Paprasti ir patikimi „Canon“ įrenginiai gali padėti jums patikimai
valdyti ir kontroliuoti visus savo spausdinimo ir nuskaitymo
procesus, naudojant sekimo ir ataskaitų įrankius, kurie užtikrina
matomumą ir padeda apžvelgti naudojimo būdus ir sąnaudas.

Mes siūlome viską nuo paprastų, įrenginiuose integruotų
sprendimų iki pritaikomo dydžio debesijos parinkčių, kad
suteiktume itin modernią jūsų įmonėje veikiančią atvirą, modulinę
ir konfigūruojamą alternatyvą. Visi mūsų sprendimai yra paprasti
naudoti, greitai įdiegiami ir sklandžiai integruojami su „Canon“
biuro įrenginiais.

uniFLOW
uniFLOW, skirtas SMB
uniFLOW CAPTURE
uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER
Nuo 1 iki 5 įrenginių
Bazinis išvesties valdymas
mažoms įmonėms

Įrenginių sprendimai
STANDARTINĖS ĮRENGINIO
FUNKCIJOS

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
Nuo 1 iki 10 įrenginių
Bazinis fiksavimo ir
išvesties valdymo
sprendimas, idealiai
tinkantis mažoms
įmonėms

Nuo 1 iki 25 įrenginių
Neribotas įrenginių
skaičius
Neribotas naudotojų
ir įrenginių ar modulių
skaičius spausdinimo ir
nuskaitymo darbams /
Idealus pasirinkimas
visiems – nuo mažų
įmonių iki pasaulinio
masto organizacijų

Debesijos pagrindo
sprendimai

Debesijos pagrindo
sprendimai

STANDARTINĖS ĮRENGINIO
FUNKCIJOS

NAUDOTOJŲ
PRENUMERATA

Išplėstinis fiksavimo
ir išvesties valdymo
sprendimas, idealiai
tinkantis mažoms ir
vidutinėms įmonėms /
Autonominiai modeliai
spausdinimo ir
nuskaitymo poreikiams

Neribotas įrenginių
skaičius
Pažangus fiksavimo
ir išvesties valdymo
sprendimas su keliomis
parinktimis vidutinio
dydžio ir pasaulinio
masto įmonėms / Biuro
ir spausdinimo centro
pajėgumai

Serverių sprendimai

Serverių sprendimai

NAUDOTOJO LICENCIJA

NAUDOTOJO LICENCIJA
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