uniFLOW ONLINE EXPRESS

Za mala in srednja podjetja
Št. naprav: 1–10
V oblaku

Rešitev upravljanja tiskanja v oblaku z dodano vrednostjo
Za mala in srednje velika podjetja je pomembno, da nadzorujejo stroške in infrastrukturo upravljanja tiskanja.
uniFLOW Online Express je varna rešitev oblaku, da ni treba vlagati v lokalne strežnike in njihovo upravljanje.
Na voljo je kot standardna funkcija izključno za Canonove naprave in je zasnovana za podporo ter dopolnitev
vsake stopnje življenjskega cikla dokumenta.

VAŠI POSLOVNI
IZZIVI
Zagotavljanje varnosti podatkov
S splošno uredbo o varstvu podatkov je varovanje podatkov
večji izziv, kot kdaj koli prej. Zlahka spregledamo potrebo
po zaščiti pisarniških tiskalnikov, zaradi česar so podatki in
dokumenti potencialno ranljivi.

Delovna učinkovitost
Čas, ki se porabi za namestitev, spremljanje in upravljanje
zapletenih ekosistemov (infrastruktura tiskanja), lahko
namenite za poslovni rasti.

Nadzor stroškov
Natančno morate načrtovati proračun in razumeti stroške
upravljanja tiskanja za nadzor in upravljanje stroškov.

Zanesljiva infrastruktura
Maksimalno investirajte v zanesljivo, prilagodljivo
infrastrukturo informacijske tehnologije, ki se enostavno
integrira v vaše trenutne sisteme in bo izpolnila vaše
prihodnje potrebe,

KAJ JE uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
• Standardna funkcija naprave na večjem številu Canonovih
naprav (potrebna sta aktivacija in namestitev).
• Dodatne naložbe v tiskalne strežnike niso potrebne.
• Večja varnost z nadzorom dostopa do naprav in nastavitvijo
možnosti preverjanja pristnosti uporabnika
• Izboljšana produktivnost z enostavnimi poteki skeniranja
na osebni elektronski naslov ali v storitev Google Drive™
(imageRUNNER ADVANCE)
• Intuitivna nadzorna plošča z jasno preglednostjo stroškov
naprave in uporabnika, ki vam pomaga razumeti in učinkoviteje
upravljati stroške.
• Poenostavljeno upravljanje informacijske tehnologije s
centralno nastavitvijo in upravljanjem večjega števila naprav.
• Maksimalno povečajte naložbe s Canonovimi napravami s
programsko opremo upravljanja skeniranja in tiskanja z dodano
vrednostjo v oblaku.
• Preprosta nadgradnja in naročnina na uniFLOW Online,
z dodatno izboljšano funkcionalnostjo in prednostmi za
izpolnitev vedno zahtevnejših potreb življenjskega kroga
dokumentov.

KLJUČNE
PREDNOSTI
Večja varnost

Večja trajnostna naravnanost

• Zaščitite tiskalnike pred nepooblaščenim dostopom
in uporabo
• Združite izboljšano varnost in prilagojenost
uporabniku s preprostimi načini preverjanja pristnosti
za posredovanje opravil.

• Varčujte z energijo, saj ni treba, da so tiskalni strežniki
ves čas vklopljeni.
• Podprite trajnostne iniciative z izogibanjem
nepotrebnemu tiskanju. Opravila tiskanja se v napravi
samodejno zadržijo in jih je mogoče sprostiti ali
izbrisati.
• Enostavno nastavite dovoljenja za tiskanje, npr.
obojestransko ali črno-belo tiskanje.

Izboljšana produktivnost
• Ustvarite prilagojene poteke dela za izboljšanje
produktivnosti, kot je cilj skeniranja z enim dotikom.

Izboljšan nadzor stroškov

Platforma v oblaku

• Omejite uporabniški dostop do različnih funkcij
naprave ter tako nadzorujte izhodne stroške.
• Zmanjšajte stroške s tiskanjem le tistega, kar
potrebujete, in takrat ko to potrebujete.
• Pridobite vpogled v uporabo tiskanja in kopiranja
po posamezni napravi ali uporabniku ter imejte večji
nadzor nad stroški z osnovnimi orodji za poročanje.

• Preprosta rešitev v oblaku, pri čemer dodatni tiskalni
strežniki niso potrebni.
• Prihranite čas z oddaljeno nastavitvijo naprave in
centraliziranim upravljanje.
• Intuitivna nadzorna plošča in orodja za poročanje v
oblaku.

Prepustite se zmogljivosti oblaka
Plačane naročnine na uniFLOW Online so naslednji korak na vaši poti v Canonovem oblaku, saj omogočajo
izboljšane zmožnosti za podjetja vseh velikosti. Od majhnih skupin uporabnikov na eni lokaciji do
neomejenega števila uporabnikov na več krajih po svetu. Platforma uniFLOW Online ponuja napredne
funkcije v primerjavi s platformo uniFLOW Online Express, ki vključujejo tiskanje ‘My Print Anywhere’,
mobilno tiskanje in tiskanje za goste, številne možnosti skeniranja in še več... To je celovita rešitev v oblaku,
ki raste z vašim podjetjem.

CANONOVE REŠITVE ZA ZAJEM IN IZHODNI NADZOR
Canon ponuja širok portfelj rešitev zajemanja dokumentov
in izhodnega nadzora za izpolnjevanje potreb posameznega
podjetja, od malih zagonskih podjetij do globalnih organizacij.

S pametnim, učinkovitim in uporabniku prijaznim upravljanjem
z dokumenti ter zmožnostjo obvladovanja prožnih delovnih
vzorcev lahko tudi izboljšamo produktivnost zaposlenih.

Canon vam lahko neposredno in zanesljivo pomaga varno
nadzorovati in upravljati vse poteke dela tiskanja in skeniranja,
in sicer z orodji za sledenje in poročanje ter zagotavljanjem
preglednosti in vpogleda v uporabo in stroške.

Naša ponudba obsega od preprostih rešitev v sami napravi in
popolnoma prilagodljivih možnosti v oblaku do naše izjemno
dodelane alternative na kraju uporabe, ki je odprta, modularna
in konfiguracijsko prilagodljiva. Vse naše rešitve so enostavne
za uporabo, se hitro namestijo in v celoti integrirajo v Canonovo
ponudbo pisarniških naprav.

uniFLOW ONLINE
UNIVERZALNI
UPRAVITELJ PRIJAV

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
Št. naprav: 1–10

Št. naprav: 1–25
Neomejeno število
naprav

Rešitev v napravi

Rešitev v oblaku

Neomejeno število
uporabnikov in naprav/
moduli za tiskanje in
skeniranje/idealno za mala
podjetja kot tudi globalne
poslovne organizacije
Rešitev v oblaku

STANDARDNA FUNKCIJA
NAPRAVE

STANDARDNA FUNKCIJA
NAPRAVE

UPORABNIŠKA
NAROČNINA

Št. naprav: 1–5
Osnovni izhodni nadzor
za mala podjetja

Rešitev z osnovnim
nadzorom zajema in
izhodov, ki je idealna za
mala podjetja

uniFLOW za MALA IN
SREDNJA PODJETJA
uniFLOW CAPTURE

Izboljšana rešitev nadzora
zajema in izhoda, idealna
za mala in srednja
podjetja/samostojni
moduli za zahteve pri
tiskanju in skeniranju

uniFLOW
Neomejeno število
naprav
Napredna rešitev nadzora
zajema in izhoda s
številnimi možnostmi
za srednja podjetja kot
tudi globalne poslovne
organizacije/zmogljivosti
za pisarne in tiskarne

Rešitev v strežniku

Rešitev v strežniku

UPORABNIŠKA LICENCA

UPORABNIŠKA LICENCA

Po celotnem portfelju je podprtih več Canonovih naprav imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS in imageFORMULA.
Preverite specifikacije posameznega izdelka glede združljivosti.
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