Séria imageRUNNER ADVANCE C256-356 III

INTELIGENTNÉ A VŠESTRANNÉ FAREBNÉ
MULTIFUNKČNÉ* ZARIADENIE FORMÁTU A4
S FLEXIBILNÝMI MOŽNOSŤAMI PRIPOJENIA
*C356P III* je model iba s tlačiarňou

Kompaktné, ale výkonné zariadenia formátu A4, navrhnuté na ochranu a zjednodušenie
prevádzky v rušných kanceláriách.

ZABEZPEČENIE

KOMPAKTNÝ DIZAJN

ÚSTRETOVÉ
K POUŽÍVATEĽOM

MOBILNÉ PRIPOJENIE

PRIPOJENIE NA
CLOUD

Séria imageRUNNER ADVANCE C256-356 III
ZABEZPEČENIE

•
•
•
•
•
•
•
•

 verenie systému pri štarte proti neoprávneným úpravám pre
O
zvýšenú bezpečnosť
Funkcia Syslog ponúka informácie o zabezpečení zariadenia
v reálnom čase, ktoré je možné analyzovať za pomoci vhodných
riešení SIEM od iných výrobcov
Automatická registrácia certifikátov zaisťuje, aby boli bezpečnostné
certifikáty vždy aktuálne na celej súprave zariadení
Funkcia šifrovania na pevnom disku patrí k štandardnej výbave
zariadení III. edície a automaticky šifruje údaje uložené na pevnom
disku hlavnej jednotky
Rozhodnite sa pre autentifikáciu priamo v zariadení alebo v cloude
bez potreby dodatočného servera vďaka softvéru uniFLOW Online
Express
Možnosť užívateľa deaktivovať funkcie a tým zabrániť
neoprávnenému užívaniu
Zabezpečenie tlače napomáha zvyšovať dôvernosť dokumentov
Zabezpečte bezpečnosť informácií a ochranu súkromia v rámci
svojej siete pomocou štandardov IPsec, možností filtrovania portov
a technológie TLS

•
•
•
•

•

Intuitívne užívateľské rozhranie s veľkou, citlivou, farebnou
dotykovou obrazovkou v štýle inteligentných telefónov
Vylepšené domovské používateľské rozhranie Home UI zvyšuje
efektivitu pracovných postupov prostredníctvom funkcie
zapamätávania si jednotlivých nastavení a preferencií používateľa

•
•
•
•

KOMPAKTNÝ DIZAJN:

•
•
•
•

Kompaktné telo, určené na umiestnenie na podstavec, si bez
problémov nájde dostatok miesta vedľa vášho kancelárskeho stola
Jednoduché usporiadanie komponentov, ako napríklad vylepšeného
mechanizmu na kontrolu odchýlky prenosového remeňa ITB,
prispieva ku kompaktnejšiemu rozmeru
Prvky fixačnej jednotky sú menšie, vďaka čomu sa zmenšila aj
celková veľkosť zariadenia
Vďaka menším obmedzeniam pri inštalácii na mieste sa toto
zariadenie optimálne prispôsobí každému kancelárskemu prostrediu

Nízkoenergetická technológia Bluetooth (BLE) naimportuje ciele
do adresára mobilného zariadenia a odošle do tlačiarne nastavenia,
ako napríklad predmet a telo správy
Vďaka funkcii NFC na mobilných zariadeniach a aplikácii Canon
PRINT Business môžu používatelia tlačiť a vyberať si tlačiarne
priamo zo svojho smartfónu
Meňte nastavenia mobilnej tlačovej úlohy prostredníctvom zoznamov
tlačových úloh v ovládacom paneli zariadenia alebo pomocou funkcie
diaľkovej aktivácie v mobilnej aplikácii Canon PRINT Business
Podporuje tlač prostredníctvom služby Mopria®/Google Cloud Print
PRIPOJENIE NA CLOUD:

•
•
•

Dokonalá integrácia so softvérom uniFLOW Online Express,
cloudovým riešením pre správu výstupov, ktoré poskytuje rozsiahle
možnosti sledovania a vykazovania činnosti z prostredia
centrálneho webového systému
Spolupracuje s aplikáciami na riadenie podnikov a externými
systémami v cloude
Platforma MEAP od spoločnosti Canon zabezpečuje optimalizáciu
procesov, keďže je integrovaná so škálou výkonných systémových
riešení správy dokumentov, tlače a výstupov, akým je napr. uniFLOW*

MOBILNÉ PRIPOJENIE:

ÚSTRETOVÉ K POUŽÍVATEĽOM

•

Tichý chod tlačiarne umožňuje zamestnancom pracovať bez
prerušení, čím sa udržiava ich produktivita
Diagnostika a pomoc na diaľku napomáhajú znižovať náklady
minimalizovaním prestojov a času stráveného riešením IT problémov
Podržte tlač dokumentov, skontrolujte ich, či zmeňte nastavenia
tlače priamo v zariadení, čím dosiahnete požadovaný výsledok
hneď na prvý pokus
Diaľková a centralizovaná správa tlačových zariadení zjednodušuje
IT riadenie zariadení a súprav

•
•

Vylepšené funkcie mobilnej tlače podporujú zmeny v kancelárskych
pracovných postupoch
Väčšia kompatibilita s mobilnými zariadeniami, podpora rozhrania
Wi-Fi v štandardnej výbave a priama tlač zo zariadení, akými sú
napríklad smartfóny a tablety

* funkcia nie je dostupná v štandardnom vybavení

III. edícia 3. generácie série imageRUNNER ADVANCE predstavuje rad intuitívnych multifunkčných tlačiarní, ktoré zjednodušujú efektívnosť pracovných postupov a poskytujú maximálne zabezpečenie pre váš podnik
Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
•
•
•
•
•
•

Formát: farebné A4
Maximálny počet papierových kaziet: 4
Vstupná kapacita na papier: 2 300 listov
Možnosti záverečných úprav: zakladanie, zoskupovanie,
ofset, zošívanie
Kapacita automatického podávača dokumentov: 100 listov
Typ automatického podávača dokumentov: predlohové
sklo a obojstranný automatický podávač dokumentov
(DADF)

•
•

Rozsah rýchlosti čiernobielej tlače formátu A4:
25 – 35 str./min
Rýchlosť skenovania: 100 obr./min

•
•
•

•
•

Jazyky popisu strany: UFRII, PCL6, Adobe PostScript
úrovne 3
Rozlíšenie tlače: 1 200 x 1 200

•
•
•
•
•

Vhodná pre malé pracovné skupiny s umiestnením na stôl alebo
podlahu
Vylepšené funkcie zabezpečenia: overenie systému pri štarte
a údaje Syslog pre integráciu systému SIEM od iných výrobcov
Aktualizácia automatického certifikátu chráni pred útokmi
škodlivého softvéru
Vylepšené domovské používateľské rozhranie Home UI sa
prispôsobí nastaveniam používateľa a pracovným postupom
Pripojte sa na internet a tlačte súbory PDF priamo z prehliadača
Kompaktné telo, určené na umiestnenie na podstavec, si bez
problémov nájde dostatok miesta vedľa vášho kancelárskeho stola
Väčšia kompatibilita s mobilnými zariadeniami a podpora
rozhrania Wi-Fi v štandardnej výbave
Technológie fixácie, toner CS a inovatívny režim spánku
pomáhajú znížiť celkovú spotrebu energie

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOĽVEK VÝZVOU

ZÁKLADNÁ VERZIA
Stvorená na bezpečné a bezproblémové
vykonávanie bežných kancelárskych
úkonov s minimálnym hardvérom,
vstavaným softvérom s riešením
uniFLOW Online Express a službami,
ktoré ponúkajú kompletnú údržbu
a podporu zariadení.*
*B
 alík štandardných služieb obsahuje služby DMS
(Služba na správu zariadenia) a Break Fix

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU
SOFTVÉR
HARDVÉR

SLUŽBY

Vyberte si riešenia šité na mieru
akýmkoľvek potrebám svojho podniku
tým, že odstránite bremená súvisiace so
správou tlače Obráťte sa na odborníkov
spoločnosti Canon, a poraďte sa
s nimi o tom, ako splniť vaše rozsiahle
požiadavky pomocou riešení na mieru
a možností spravovaných služieb

VYLEPŠENÁ VERZIA
Zvýšte výkon pomocou vylepšení, akými
sú podávače a dokončovacie zariadenia
a doplnky zabezpečenia, napr. Služba na
odstraňovanie údajov. Vyberte si riešenia
na rozšírenie možností cloudu vďaka
softvéru uniFLOW Online s pokročilým
skenovaním priamo s vaším kontom
v službe Google
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