uniFLOW ONLINE EXPRESS

Maziem un vidējiem
uzņēmumiem
1–10 ierīces
Mākoņa bāze

Mākoņa bāzes drukas pārvaldības risinājums ar
pievienotu vērtību

Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir svarīgi kontrolēt izmaksas un drukas pārvaldības infrastruktūru.
uniFLOW Online Express ir drošs mākoņa bāzes risinājums, kas novērš nepieciešamību investēt vietējos serveros un tos pārvaldīt. Tas ir pieejams ar standarta funkcionalitāti tikai Canon ierīcēm un ir paredzēts katra
dokumentu aprites posma atbalstam un papildināšanai.

JŪSU UZŅĒMUMA
IZAICINĀJUMI
Datu drošības nodrošināšana
Tā kā jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas
(VDAR) prasības, datu drošības nodrošināšana ir
izaicinošāka nekā jebkad iepriekš. Var nepamanīt
vajadzību aizsargāt biroja printerus, līdz ar to pastāv
iespēja atstāt savus datus un dokumentus neaizsargātus.

Darbības efektivitāte
Ieguldiet laiku sava uzņēmuma attīstīšanā, nevis to
pavadiet, instalējot, uzraugot un pārvaldot sarežģītas
ekosistēmas (drukāšanas infrastruktūru).

Izmaksu kontrole
Lai kontrolētu izmaksas un tās pārvaldītu, ir jāizveido
precīzs budžets un jāizprot drukas pārvaldības tēriņi.

Uzticama infrastruktūra
Maksimāli izmantojiet savas investīcijas uzticamā,
pielāgojamā IT infrastruktūrā, kas ir vienkārši integrējama
pašreizējās sistēmās un atbildīs jūsu nākotnes
vajadzībām.

KAS IR uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
•S
 tandarta ierīces funkcionalitāte vairākās Canon ierīcēs
(nepieciešama aktivizācija un iestatīšana).
• Nav nepieciešamas papildu investīcijas drukas serveros.
• Palielina

drošību, kontrolējot piekļuvi ierīcēm un iestatot
lietotāja autentificēšanas opcijas.
•U
 zlabo darba ražību ar vienkāršām skenēšanas
darbplūsmām uz personīgo e-pastu vai Google Drive™
(imageRUNNER ADVANCE).
• Intuitīvs informācijas panelis ar skaidri redzamām ierīces
un lietotāja izmaksām, kas palīdz izprast izmaksas un tās
efektīvāk pārvaldīt.
•V
 ienkāršota IT pārvaldība ar vairāku ierīču centralizētu
iestatīšanu un pārvaldību.
•M
 aksimāli izmantojiet investīcijas Canon ierīcēs ar mākoņa
bāzes drukas un skenēšanas pārvaldības programmatūru,
kura nodrošina pievienoto vērtību.
•Ē
 rti atjauniniet un abonējiet uniFLOW Online, pievienojot
papildu funkcionalitāti un priekšrocības, kas atbilst
jaunākajām dokumentu aprites vajadzībām.

GALVENĀS
PRIEKŠROCĪBAS
Pastiprināta drošība

Palielināta ilgtspējība

•N
 odrošiniet printerus pret nepilnvarotu piekļuvi
un lietošanu.
• Apvienojiet uzlabotu drošību un lietotāju ērtības
ar vienkāršām autentificēšanas metodēm darbu
atbloķēšanai.

•T
 aupa enerģiju, jo nav nepieciešami vienmēr
ieslēgti drukas serveri.
• Atbalstiet ilgtspējības iniciatīvas, izvairoties
no nevajadzīgas drukāšanas. Drukas darbi tiek
automātiski paturēti ierīcē, un tos var atbloķēt vai
dzēst.
• Ērti iestatiet drukāšanas atļaujas, piemēram,
divpusēju vai melnbaltu drukāšanu.

Uzlabota darba ražība
•V
 eidojiet personalizētas darbplūsmas, lai uzlabotu
darba ražību, piemēram, skenēšanu uz noteiktu
galamērķi ar pieskārienu vienai pogai.

Uzlabota izmaksu kontrole
• Ierobežojiet lietotāju piekļuvi dažādām ierīču
funkcijām, lai kontrolētu izvades izmaksas.
• Samaziniet izmaksas, drukājot tikai nepieciešamo
tad, kad tas vajadzīgs.
• Iegūstiet informāciju par drukāšanas un
kopēšanas lietojumu pēc ierīces un lietotājiem, kā
arī baudiet lielāku izmaksu kontroli ar standarta
ziņošanas rīkiem.

Mākoņa bāzes platforma
•V
 ienkāršs mākoņa bāzes risinājums, nav
nepieciešami papildu drukas serveri.
• Ietaupiet laiku ar attālu ierīces iestatīšanu un
centralizētu pārvaldību.
• Intuitīvs mākoņa informācijas panelis un
ziņošanas rīki.

Izmantojiet mākoņa sniegtās iespējas
uniFLOW Online maksas abonementi ir nākamais solis, kā izmantot Canon mākoņa sniegtās iespējas —
tie piedāvā plašākas iespējas jebkura lieluma uzņēmumam. No nelielām lietotāju grupām vienā vietā
līdz neierobežotam lietotāju skaitam daudzās vietās visā pasaulē. uniFLOW Online piedāvā papildu
funkcijas (salīdzinājumā ar uniFLOW Online Express), kas ietver “My Print Anywhere”, drukāšanu no
mobilajām ierīcēm un drukāšanu viesiem, vairākas skenēšanas opcijas un vēl citas iespējas, nodrošinot
vispusīgu mākoņa risinājumu, kas attīstās kopā ar uzņēmumu.

CANON TVERŠANAS UN IZVADES PĀRVALDĪBAS RISINĀJUMI
Canon piedāvā plašus dokumentu tveršanas un izvades
pārvaldības risinājumus, lai nodrošinātu atbilstību visiem
uzņēmumiem, sākot no maziem tikko izveidotiem
uzņēmumiem līdz globāla mēroga organizācijām.
Vienkāršs un uzticams risinājums — Canon var palīdzēt
droši kontrolēt un pārvaldīt visas drukāšanas un skenēšanas
darbplūsmas — ar izsekošanas un ziņošanas rīkiem,
nodrošinot caurskatāmību un informāciju par lietošanu un
izmaksām.

Pateicoties viedai, nepārtrauktai, ērtai dokumentu apstrādei
un iespējai elastīgi pielāgot darba metodes, mēs varam arī
uzlabot darbinieku darba ražību.
Mēs piedāvājam dažādus risinājumus — no vienkāršiem ierīču
bāzes risinājumiem un pilnīgi pielāgojamām mākoņa bāzes
opcijām līdz mūsu izsmalcinātajām izvēles alternatīvām,
kas ir atvērtas, modulāras un konfigurējamas. Visus mūsu
risinājumus ir vienkārši lietot, var ātri iestatīt un nevainojami
integrēt Canon biroja ierīču klāstā.

uniFLOW ONLINE
UNIVERSĀLAIS
PIETEIKŠANĀS
PĀRVALDNIEKS

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1–10 ierīces

Standarta izvades
pārvaldība maziem
uzņēmumiem

Standarta tveršanas
un izvades pārvaldības
risinājums, kas lieliski
piemērots maziem
uzņēmumiem

Ierīču bāzes risinājums

Mākoņa bāzes risinājums

STANDARTA IERĪČU
FUNKCIONALITĀTE

STANDARTA IERĪČU
FUNKCIONALITĀTE

1–5 ierīces

uniFLOW MAZIEM UN
VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM
uniFLOW CAPTURE
1–25 ierīces

uniFLOW
Neierobežots ierīču
skaits
Uzlabots tveršanas un
izvades pārvaldības
risinājums ar vairākām
opcijām vidēja lieluma
un globāla mēroga
uzņēmumiem / Biroja un
drukas darbnīcu iespējas

Neierobežots lietotāju
un ierīču skaits / Drukas
un skenēšanas moduļi /
Lieliski piemērots gan
maziem uzņēmumiem,
gan globāla mēroga
uzņēmumiem
Mākoņa bāzes risinājums

Uzlabots tveršanas un
izvades pārvaldības
risinājums, kas
lieliski piemērots
maziem un vidējiem
uzņēmumiem /
Atsevišķi moduļi, kas
piemēroti drukāšanai un
skenēšanai
Servera bāzes risinājums

Servera bāzes risinājums

LIETOTĀJA ABONEMENTS

LIETOTĀJA LICENCE

LIETOTĀJA LICENCE

Neierobežots ierīču skaits

Tiek atbalstītas vairākas Canon imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS un imageFORMULA ierīces. Lūdzu,
pārbaudiet produktu tehniskos datus, lai noteiktu atsevišķu produktu saderību.
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