imageRUNNER ADVANCE C256-356 III-serien

INTELLIGENT, MÅNGSIDIG
MULTIFUNKTIONELL A4-FÄRGENHET* MED
FLEXIBEL ANSLUTNING
*C356P III* är en modell med endast skrivare

Kompakta men kraftfulla A4-enheter för dokument i färg, utformade för att skydda och effektivisera
arbetsintensiva kontor.

SÄKERHET

KOMPAKT DESIGN

ANVÄNDARUPPLEVELSE

MOBIL ANSLUTNING

MOLNANSLUTNING
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 ystemverifiering vid start kontrollerar obehöriga modifieringar för
S
förbättrad säkerhet
Syslog-funktionen ger säkerhetsinformation i realtid som kan
analyseras med en bra SIEM-lösning från tredje part
Automatisk certifikatregistrering säkerställer att
säkerhetscertifieringar alltid är uppdaterade i alla maskiner
Funktionen kryptering av hårddisk är numera standard på 3rd
Edition-enheter och krypterar automatiskt data lagrade på
huvudenhetens hårddisk
Välj mellan enhetsbaserad eller molnbaserad autentisering, utan
behovet av ytterligare en server, med uniFLOW Online Express
Möjlighet för användare att avaktivera funktioner för att förhindra
obehörig användning
Säker utskrift förbättrar dokumentsekretessen
Säkerställ informationssekretess och säkerhet i hela nätverket med
IPsec, portfiltreringsfunktioner och SSL-teknik
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Intuitivt användargränssnitt med en stor, responsiv touchskärm i
färg med samma användarbarhet som en smartphone
Förbättrad Home UI ökar arbetsflödets effektivitet genom att
komma ihåg användarinställningar
Tyst efterbehandling stör mindre, vilket främjar medarbetarnas
produktivitet

•
•
•
•

KOMPAKT DESIGN:

ANVÄNDARUPPLEVELSE

•

Fjärrdiagnostik och -hjälp hjälper till att minska kostnaderna genom
att minimera driftstopp och tiden som IT behöver för att lösa
problem
Pausa utskriftsjobb, förhandsgranska dem och ändra
utskriftsinställningarna på enheten för att få önskat resultat direkt
Fjärrstyrd och centraliserad maskinhantering förenklar IThanteringen av enheter och system

Det kompakta höljet av konsoltyp får lätt plats bredvid ett
kontorsskrivbord
Enkel komponentlayout, till exempel förbättrad ITBkontrollmekanism för avvikelser, bidrar till ett mer kompakt format
Elementen i fixeringsenheten har gjorts mindre för att minska
enhetens storlek
Färre begränsningar för val av installationsplats gör att den passar
perfekt i kontorsmiljöer

MOLNANSLUTNING:

•
•
•

MOBIL ANSLUTNING:

•
•

BLE-funktionen importerar destinationerna i en mobil enhets
adressbok och skickar inställningarna, till exempel
e-postmeddelandets ämne och brödtext, till skrivaren
Med NFC-funktionen på mobila enheter och appen Canon PRINT
Business kan användare skriva ut och välja skrivare från sin
smartphone
Ändra inställningarna för mobilutskrifter via listan över utskrifter
från enhetens kontrollpanel eller funktionen fjärrutskrift i Canon
PRINT Business
Stöd för Mopria®/Google Cloud Print

Nära integrering med uniFLOW Online Express, ett molnbaserat
utskriftshanteringssystemet som tillhandahåller omfattande
spårnings- och rapporteringsfunktioner från ett centralt webbaserat
system
Samarbetar med företagsprogram och externa system i molnet
Canons MEAP-plattform ger processoptimering genom integrering
med en mängd kraftfulla lösningar för dokument-, inläsnings- och
utskriftshantering, till exempel uniFLOW*

Förbättrade mobila funktioner med stöd för ändringar i
kontorsarbetsflöden
Ökad mobil kompatibilitet, med stöd för Wi-Fi som standard och
direktutskrift från enheter som smartphones och surfplattor

*Ej tillgängligt som standard

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition är en serie med intuitiva multifunktionsskrivare som effektiviserar arbetsflödet samtidigt som den ger ditt företag maximal säkerhet. Den enhetliga plattformen för
inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgraderingar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela portföljen.
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•
•
•
•
•
•

Format: Färg A4
Maximalt antal papperskassetter: 4
Pappersinmatningskapacitet: 2 300 ark
Efterbehandlingsfunktioner: sortera, gruppera, förskjuta,
häfta,
ADF-kapacitet: 100 ark
ADF-typ: glasskiva och DADF

•
•

Utskriftshastighet för A4 i svartvitt: 25–35 sidor/minut
Scanningshastighet: 100 sidor/minut

•
•

Utskriftsspråk: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Utskriftsupplösning: 1 200 x 1 200

•
•
•
•
•
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Lämplig för små arbetsgrupper med skrivbords- eller
golvutrymme
Förbättrade säkerhetsfunktioner, bland annat systemverifiering
vid start och Syslog-data för SIEM-integrering från tredje part
Automatisk certifikatuppdatering skyddar mot attacker från
skadlig programvara
Förbättrad Home UI skräddarsyr användarinställningar och
arbetsflöden
Anslut till internet och skriv ut PDF-filer via webbläsaren
Det kompakta höljet av konsoltyp får lätt plats bredvid ett
kontorsskrivbord
Ökad mobil kompatibilitet, med stöd för Wi-Fi som standard
Fixeringsteknik, CS-toner och innovativt viloläge bidrar till lägre
total energiförbrukning

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

KÄRNA
Utför rutinuppgifter på kontoret
säkert och enkelt, med minsta möjliga
hårdvara, inbäddad programvara med
bland annat UFOE och tjänster som
erbjuder fullständigt enhetsunderhåll
och -support.*
*S
 tandardtjänster omfattar DMS
(enhetshanteringstjänst) och behovsstyrda tjänster

BEPRÖVAD
PROGRAMVARA
MASKINVARA

TJÄNSTER

Välj skräddarsydda lösningar för
alla verksamhetsbehov genom att
ta bort utskriftshanteringsbördan.
Rådgör med Canons experter för att
hantera dina omfattande krav, med
skräddarsydda lösningar och alternativ
för hanterade tjänster.

FÖRBÄTTRAD
Öka prestandan med förbättringar
som efterbehandlingsalternativ
och säkerhetstilläggstjänster, t.ex.
databorttagningstjänst. Välj lösningar
för att utöka molnfunktionerna
med uniFLOW Online, bland annat
avancerad scanning direkt med ditt
Google-konto.
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