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ESNEK BAĞLANTI ÖZELLİĞİ SUNAN,
AKILLI, ÇOK YÖNLÜ RENKLİ
A4 ÇOK İŞLEVLİ SERİ*
*C356P III*, yalnızca yazıcı modelidir

Yoğun ofisleri korumak ve modernleştirmek için tasarlanan,
kompakt ve güçlü, renkli A4 cihazlar.
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GÜVENLIK

•
•
•
•
•
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•
•

 etkisiz değişiklikler için başlatma kontrollerinde sistem
Y
doğrulaması, gelişmiş güvenlik sağlar
Syslog işlevi, üçüncü taraf SIEM çözümü tarafından analiz edilebilen
gerçek zamanlı güvenlik bilgileri sunar
Otomatik sertifika kaydı, güvenlik sertifikalarının filonun tamamında
daima güncel kalmasını sağlar
HDD Şifreleme işlevi 3rd Edition cihazlarında artık standart olarak
sunulur ve ana ünitenin sabit disk sürücüsünde depolanan verileri
otomatik olarak şifreler
uniFLOW Online Express sayesinde ek sunucuya ihtiyaç duymadan
cihaz tabanlı veya bulut tabanlı kimlik doğrulama hizmetleri
arasından seçim yapın
Yetkisiz kullanımı önlemek için belirli özellikler kullanıcı tarafından
devre dışı bırakılabilir
Güvenli Baskı, belge gizliliğini daha gelişmiş hale getirir
IPsec, bağlantı noktası filtreleme özellikleri ve SSL teknolojisiyle
ağınızdaki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlar

•
•

Uzaktan tanılama ve yardım olanaklarıyla arıza süresini ve BT
ekibinin sorunları çözmek için harcadığı zamanı en aza indirerek
maliyetleri düşürmeye yardımcı olur
Cihazda baskı işlerini durdurarak, işlerin önizlemesini görüntüleyerek
ve baskı ayarlarını değiştirerek ilk seferde istenen sonuçları alın
Uzaktan ve merkezi filo yönetimi, cihazlar ve filoların BT yönetimini
kolaylaştırır

•
•
•

KOMPAKT TASARIM:

•
•
•
•

Mobil cihazlar ve Canon PRINT Business uygulamasındaki NFC işlevi,
kullanıcıların akıllı telefonlarından baskı almasına ve yazıcı seçmesine
olanak tanır
Cihaz kontrol panelinden baskı işi listelerine veya Canon PRINT
Business'ın uzaktan çıktı alma işlevine erişim sağlayarak mobil baskı
işlerinin ayarlarını değiştirin
Mopria®/Google Cloud Print'i destekler

BULUT BAĞLANTISI:

Konsol tipi kompakt gövde, ofis masasının yanına kolayca sığabilir
Gelişmiş ITB sapma kontrolü mekanizması gibi basit bileşen düzeni,
kompakt boyuta katkı sağlar
Sabitleme ünitesinin elemanları, ünite boyutunu azaltmak için
küçültülmüştür
Kurulum konumu kısıtlamalarının azaltılması, ofis ortamlarına
optimum düzeyde uyum sağlanmasına olanak tanır

•
•
•

Web tabanlı merkezi bir sistemden kapsamlı izleme ve raporlama
özellikleri sağlayan bulut tabanlı bir çıktı yönetimi sistemi olan
UniFLOW Online Express ile tam entegrasyon
Buluttaki iş uygulamaları ve harici sistemlerle işbirliği yapar
Canon'un MEAP platformu, uniFLOW* gibi çeşitli güçlü belge,
yakalama ve çıktı yönetimi çözümleriyle entegre olarak süreçleri
optimize eder

MOBİL BAĞLANTI:
KULLANICI DENEYİMİ

•
•
•

Sezgisel kullanıcı arabirimi; akıllı telefon benzeri, geniş, hassas ve
renkli bir dokunmatik ekrana sahiptir
Gelişmiş Home UI, kullanıcı ayarlarını ve tercihlerini hatırlayarak iş
akışı verimliliğini artırır
Sessiz sonlandırma sayesinde çalışanların dikkatini daha az
dağıtarak üretkenliklerine zarar vermez

•
•
•

Gelişmiş mobil özellikler ofis iş akışlarındaki değişiklikleri destekler
Standart olarak sunulan Wi-Fi desteği ve akıllı telefon ve tablet gibi
cihazlardan doğrudan baskı alma, mobil uyumluluğu daha iyi hale
getirir
BLE işlevi, mobil cihazın adres defterindeki hedefleri içe aktarır ve
e-posta konusu ve gövdesi gibi ayarları yazıcıya gönderir

* Standart olarak sunulmaz

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition, iş akışı verimliliğini sorunsuz hale getirirken işletmeniz için maksimum güvenlik sağlayan sezgisel çok işlevli yazıcılar serisidir. Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP),
portföyün tamamında kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek için en yeni yükseltmelerin ve güvenliğin mevcut olmasını sağlar.

KISA BILGILER
•
•
•
•
•
•

Format: Renkli A4
Maksimum Kağıt Kaseti Sayısı: 4
Kağıt Giriş Kapasitesi: 2300 yaprak
Sonlandırma Özellikleri: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme,
Zımbalama,
ADF Kapasitesi: 100 yaprak
ADF Türü: Düz Yatak ve DADF

•
•

A4 Siyah Beyaz Baskı Hızı Aralığı: Dakikada 25-35 sayfa
Tarama Hızı: Dakikada 100 görüntü

•
•

Yazıcı Dilleri: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Baskı Çözünürlüğü: 1200 x 1200

•
•
•
•
•
•
•
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Masaüstü veya standlı ortamlardaki küçük çalışma grupları için
idealdir
Gelişmiş güvenlik özellikleri arasında başlatma sırasında sistem
doğrulaması ve üçüncü taraf SIEM entegrasyonu için Syslog
verileri bulunur
Otomatik sertifika güncelleştirmesi kötü amaçlı yazılım
saldırılarına karşı koruma sunar
Gelişmiş Home UI, kullanıcı ayarlarını ve iş akışlarını özelleştirir
İnternete erişim sağlayın ve tarayıcıdan PDF dosyalarını yazdırın
Konsol tipi kompakt gövde, ofis masasının yanına kolayca sığabilir
Standart olarak sunulan Wi-Fi desteği ile gelişmiş mobil
uyumluluk
Farklı teknolojilerin bir arada kullanılması, CS toner ve yenilikçi
uyku modu özellikleri, genel enerji tüketimini azaltmaya yardımcı
olur

TÜM ZORLUKLARIN ÜSTESINDEN GELMENIZ IÇIN ÖZELLEŞTIRILMIŞ ÇÖZÜMLER

TEMEL
Minimum donanım, UFOE dahil
gömülü yazılım ve eksiksiz cihaz
bakımı ve desteği sunan hizmetler ile
rutin ofis işlerini güvenli ve kolay bir
biçimde gerçekleştirin.*

*S
 tandart hizmetlere DMS
(Cihaz Yönetimi Hizmeti) ve Break Fix dahildir

ÖZEL
YAZILIM
DONANIM

HIZMETLER

Baskı yönetimi yüklerini ortadan
kaldırarak her işletme için
özelleştirilmiş çözümler seçin.
Kapsamlı ihtiyaçlarınızı yönetmek için
özel çözümler ve Yönetilen Hizmetler
seçenekleri sunan Canon uzmanlarına
danışın.

GELIŞMIŞ
Sonlandırma seçenekleri ve güvenlik
eklentileri (ör. Veri Silme Hizmeti) gibi
geliştirmelerle performansı artırın.
Doğrudan Google hesabınızla gelişmiş
tarama dahil UniFLOW Online ile bulut
özelliklerini artırmak için çözümler
arasından seçim yapın.
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