uniFLOW ONLINE EXPRESS

Για μικρές ή μεσαίες
επιχειρήσεις
1 - 10 συσκευές
Με την υποστήριξη του
cloud

Λύση προστιθέμενης αξίας που βασίζεται στο cloud για τη
διαχείριση της εκτύπωσης
Ο έλεγχος του κόστους και της υποδομής διαχείρισης των εκτυπώσεων είναι πολύ σημαντικός για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το uniFLOW Online Express είναι μια ασφαλής λύση που βασίζεται στο cloud και
εξαλείφει την ανάγκη επένδυσης για την αγορά και τη διαχείριση τοπικών διακομιστών. Διατίθεται ως στάνταρ
λειτουργία, αποκλειστικά για τα συστήματα Canon και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει και να συμπληρώνει
ιδανικά κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των εγγράφων.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΉΣ ΣΑΣ
Διασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων
Η ασφάλεια των δεδομένων παρουσιάζει μεγαλύτερες
προκλήσεις από ποτέ με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Είναι πολύ
εύκολο να παραβλέψετε την ανάγκη να προστατεύσετε τους
εκτυπωτές του γραφείου σας, αφήνοντας πιθανώς ευάλωτα
τα δεδομένα και τα έγγραφά σας.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ uniFLOW
ONLINE EXPRESS;
• Στάνταρ λειτουργία συστήματος σε πολλά συστήματα Canon
(απαιτείται ενεργοποίηση και ρύθμιση)
• Εξάλειψη της ανάγκης πρόσθετης επένδυσης σε διακομιστές
εκτύπωσης

Λειτουργική αποτελεσματικότητα

• Αύξηση της ασφάλειας με τον έλεγχο της πρόσβασης στα
συστήματα και τη ρύθμιση επιλογών ελέγχου ταυτότητας

Ο χρόνος που αφιερώνεται στην εγκατάσταση,
την παρακολούθηση και τη διαχείριση πολύπλοκων
οικοσυστημάτων (υποδομή εκτύπωσης) θα μπορούσε να
επενδυθεί καλύτερα στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

• Ενίσχυση της παραγωγικότητας με απλές ροές εργασιών
σάρωσης σε προσωπικό email ή στο Google Drive™
(imageRUNNER ADVANCE)

Έλεγχος κόστους
Για τον έλεγχο και τη διαχείριση του κόστους, πρέπει
να υπολογίσετε με ακρίβεια τον προϋπολογισμό και να
κατανοήσετε τη δαπάνη της διαχείρισης των εκτυπώσεων.

Αξιόπιστη υποδομή
Μεγιστοποιήστε την επένδυσή σας με αξιόπιστη,
επεκτάσιμη υποδομή IT που ενοποιείται εύκολα με τα
τρέχοντα συστήματά σας και καλύπτει τις μελλοντικές
ανάγκες σας.

• Εύχρηστος πίνακας εργαλείων με σαφή ορατότητα
στο κόστος συσκευών και χρηστών που σας βοηθά να
κατανοήσετε και να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά το
κόστος
• Απλοποιημένη διαχείριση IT με κεντρική ρύθμιση και
διαχείριση πολλών συστημάτων
• Μεγιστοποίηση της επένδυσης στα συστήματα Canon με ένα
προστιθέμενης αξίας λογισμικό διαχείρισης εκτύπωσης και
σάρωσης που βασίζεται στο cloud
• Εύκολη αναβάθμιση και συνδρομή στο uniFLOW
Online, προσθέτοντας βελτιωμένη λειτουργικότητα και
πλεονεκτήματα που καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες
στον κύκλο ζωής των εγγράφων

ΒΑΣΙΚΆ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
Αυξημένη ασφάλεια

Περισσότερα χαρακτηριστικά
αειφορίας και περιβαλλοντικής ευθύνης

•Α
 σφάλιση των εκτυπωτών σας από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση και χρήση
•Σ
 υνδυασμός ενισχυμένης ασφάλειας και ευκολίας των
χρηστών με απλές μεθόδους ελέγχου ταυτότητας για την
αποδέσμευση εργασιών

• Εξοικονόμηση ενέργειας καθώς δεν απαιτούνται
διακομιστές εκτύπωσης σε συνεχώς ενεργή κατάσταση
• Υποστήριξη πρωτοβουλιών αειφορίας και περιβαλλοντικής
ευθύνης με την αποφυγή περιττών εκτυπώσεων.
Αυτόματη διατήρηση των εργασιών εκτύπωσης στο
σύστημα, με δυνατότητα αποδέσμευσης ή διαγραφής
• Εύκολος ορισμός δικαιωμάτων εκτύπωσης π.χ. εκτύπωση
διπλής όψης ή σε Α&Μ

Ενισχυμένη παραγωγικότητα
•Δ
 ημιουργία εξατομικευμένων ροών εργασίας για την
ενίσχυση της παραγωγικότητας. όπως η σάρωση σε
προορισμό μέσω αφής

Βελτιωμένος έλεγχος κόστους

Πλατφόρμα με βάση το cloud

• Περιορισμός της πρόσβασης των χρηστών σε διάφορες
λειτουργίες των συστημάτων για τον έλεγχο του κόστους
παραγωγής
• Μείωση κόστους εκτυπώνοντας μόνο ό,τι χρειάζεστε, όταν
το χρειάζεστε
• Κατανόηση της χρήσης των λειτουργιών εκτύπωσης και
αντιγραφής ανά σύστημα και χρήστη και μεγαλύτερος
έλεγχος του κόστους με βασικά εργαλεία δημιουργίας
αναφορών

•Α
 πλή λύση που βασίζεται στο cloud, χωρίς συγκεκριμένη
ανάγκη για πρόσθετους διακομιστές εκτύπωσης
•Ε
 ξοικονόμηση χρόνου με απομακρυσμένη ρύθμιση
συστημάτων και κεντρική διαχείριση
•Ε
 ύχρηστος πίνακας εργαλείων και εργαλεία δημιουργίας
αναφορών που βασίζονται στο cloud

Απελευθερώστε τη δύναμη του cloud
Οι συνδρομές επί πληρωμή του uniFLOW Online είναι το επόμενο βήμα της διαδρομής σας στις δυνατότητες cloud
της Canon, προσφέροντας ενισχυμένες δυνατότητες σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Από μικρές ομάδες χρηστών
σε μία τοποθεσία μέχρι απεριόριστους χρήστες μεταξύ πολλών τοποθεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το uniFLOW
Online προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συγκριτικά με το uniFLOW Online Express, στις οποίες περιλαμβάνονται η
υπηρεσία "My Print Anywhere", η εκτύπωση από κινητές συσκευές και επισκέπτες, πολλές επιλογές σάρωσης και πολλά
άλλα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση που βασίζεται στο cloud και αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρησή σας.

ΛΎΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΑΠΌ ΤΗΝ CANON
Η Canon προσφέρει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων διαχείρισης
καταγραφής και παραγωγής εγγράφων που καλύπτουν τις ανάγκες
κάθε επιχείρησης, από μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις μέχρι
παγκόσμιους οργανισμούς.

Χάρη στον έξυπνο, απρόσκοπτο και φιλικό προς το χρήστη χειρισμό,
αλλά και τη δυνατότητα αντιμετώπισης των ευέλικτων μορφών
εργασίας, μπορούμε επίσης να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα των
υπαλλήλων.

Με απλό και αξιόπιστο τρόπο, η Canon μπορεί να σας βοηθήσει
να ελέγξετε και να διαχειριστείτε με ασφάλεια όλες τις ροές
εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης, με εργαλεία παρακολούθησης
και δημιουργίας αναφορών, παρέχοντας ορατότητα και πολύτιμες
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και το κόστος.

Προσφέρουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, από απλές λύσεις που
βασίζονται σε συστήματα ή πλήρως επεκτάσιμες επιλογές που
βασίζονται στο cloud, μέχρι την εξαιρετικά εξειδικευμένη εναλλακτική
επιλογή μας που εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, η οποία
είναι ανοιχτή, αρθρωτή και με δυνατότητα διαμόρφωσης. Όλες οι
λύσεις μας είναι εύχρηστες και προσφέρουν τη δυνατότητα εύκολης
εγκατάστασης και απρόσκοπτης ενοποίησης με τη γκάμα συστημάτων
γραφείου της Canon.

uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER
1 έως 5 συστήματα
Βασική διαχείριση
παραγωγής για μικρές
επιχειρήσεις

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 έως 10 συστήματα
Λύση βασικής
διαχείρισης καταγραφής
και παραγωγής, ιδανική
για μικρές επιχειρήσεις

Λύση βάσει συστήματος

Λύση βάσει cloud

ΣΤΆΝΤΑΡ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

ΣΤΆΝΤΑΡ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

uniFLOW για
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
uniFLOW CAPTURE

Απεριόριστοι χρήστες
και συστήματα/
Μονάδες για εκτύπωση
και σάρωση/Ιδανική
για μικρές επιχειρήσεις
έως παγκόσμιους
οργανισμούς
Λύση βάσει cloud
ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΧΡΉΣΤΗ

Απεριόριστα συστήματα

Λύση βελτιωμένης
διαχείρισης καταγραφής
και παραγωγής για
μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις/Αυτόνομες
μονάδες για απαιτήσεις
εκτύπωσης και σάρωσης

Λύση προηγμένης
διαχείρισης καταγραφής
και παραγωγής με
πολλές επιλογές
για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις έως
παγκόσμιους
οργανισμούς/
Δυνατότητες γραφείων
και τμημάτων εκτύπωσης

Λύση βάσει διακομιστή

Λύση βάσει διακομιστή

ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ

ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ

1 έως 25 συστήματα
Απεριόριστα συστήματα

uniFLOW
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