imageRUNNER ADVANCE 4500 III serisi

ÇOK ÇEŞITLI UÇTAN UCA BELGE
ÖZELLIKLERIYLE GÜVENILIR,
ÇOK IŞLEVLI SERI

Kullanıcı dostu yönetim özellikleri ve gelişmiş belge güvenliği sunan, son derece üretken,
A3 siyah beyaz çok işlevli cihazlar.
BULUT
BAĞLANTISI

GÜVENLIK

MOBİL BAĞLANTI

KULLANICI DENEYİMİ

KOMPAKT TASARIM


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

imageRUNNER ADVANCE 4500 III serisi
GÜVENLIK

•
•
•
•
•
•
•

İşlem başlatma kontrollerinde doğrulanmış sistem; önyükleme kodu,
işletim sistemi, ürün yazılımı ve MEAP uygulamalarındaki
değişiklikler için uygulanır
Kötü amaçlı yazılım ve ürün yazılımlarına karşı alınan önlemler
arasında ağ yazıcılarının güvenli olmasını sağlamak için otomatik
sertifika kaydı ve üçüncü taraf SIEM sistem entegrasyonu da bulunur
HDD Şifreleme işlevi artık standart olarak sunulur ve ana ünitenin
sabit disk sürücüsünde depolanan verileri otomatik olarak şifreler
Güvenlik ayarlarının merkezi olarak kontrol edilmesi yönetici iş
yükünü azaltır
uniFLOW Online Express sayesinde ek sunucuya ihtiyaç duymadan
cihaz tabanlı veya bulut tabanlı kimlik doğrulama hizmetleri
arasından seçim yapın
Güvenli Baskı, belge gizliliğini daha gelişmiş hale getirir
IPsec, bağlantı noktası filtreleme özellikleri ve SSL teknolojisiyle
ağınızdaki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlar
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•
•
•
•
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Gelişmiş kişiselleştirme; her bir kullanıcının iş akışı ihtiyaçlarını
karşılamak üzere hazırlanmış, kişiye özel bir kullanıcı deneyimi
yaratır
Entegre Home UI işlevi, kullanıcıların sık kullanılan işlevler için tek bir
menüden çeşitli ayarları seçmelerine olanak tanır
Sezgisel kullanıcı arabirimi; akıllı telefon benzeri, geniş, hassas ve
renkli bir dokunmatik ekrana sahiptir

KOMPAKT TASARIM:

•
•
•

Cihazı dilediğiniz yere kurarak ofisinizi optimum şekilde
düzenleyebilirsiniz
Ayrıca 3rd Edition cihazlarında kullanımı kolaylaştırmak için daha
büyük ekranlara ve yeni işlevlere sahip yeni tasarımlı düz işletim
paneli bulunur
Kompakt sonlandırıcı ve opsiyonel delgeç ise yerden tasarruf
sağlamak için cihazın içine yerleştirilmiştir

BULUT BAĞLANTISI:

•

MOBİL BAĞLANTI:

•
•

KULLANICI DENEYİMİ

Hareket sensörü teknolojisi, cihazı uyku modundan çıkarır
Boş sayfalar tarama sırasında otomatik olarak silinir
Belgeleri tarayıp arama yapılabilir PDF, Microsoft® Word ve
Microsoft® PowerPoint dosyalarına dönüştürebilirsiniz
Hızlı tek geçişli tarama (DADF) ile kağıt tabanlı belgelerin kolaylıkla
yakalanması ve birden fazla kağıt beslemesini algılama gibi akıllı
ortam işleme özellikleri, belgelerin dijitalleştirilmesini hızlandırmaya
yardımcı olur
Sessiz sonlandırma sayesinde çalışanların dikkatini daha az
dağıtarak üretkenliklerine zarar vermez
Uzaktan tanılama ve yardım olanaklarıyla arıza süresini ve BT
ekibinin sorunları çözmek için harcadığı zamanı en aza indirerek
maliyetleri düşürmeye yardımcı olur

•
•
•
•

•

 akın alan iletişimi (NFC) teknolojisi artık mobil cihazlarda da
Y
sunuluyor
Canon PRINT Business uygulaması, uzaktan baskı almak ve cihaz
seçmek için kullanılabilir
Bluetooth Düşük Enerji (BLE) teknolojisi artık pek çok işlev için
kullanılabilir ve bu sayede cihazların düşük güç kaynağı kullanarak
iletişim kurmasına olanak tanınır
BLE işlevi aynı zamanda mobil cihazdaki ayarları ve adres defterini
yazıcıya aktarabilir
Kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki Canon PRINT Business mobil
uygulamasına erişerek baskı işlerinin ayarlarını değiştirebilirler
Mopria/Google Cloud Print/Windows10'u destekler

•

 ulut tabanlı uniFLOW Online Express, belge ve cihaz güvenliğini
B
artırır
Bilgiler artık buluttan cihaza aktarılabildiği için kurulum daha hızlı ve
kolaydır
MDS Cloud pano hizmeti, toplanan operasyonel verilerin düzenli bir
şekilde görüntülenmesi için kontrolü merkezileştirir

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: Siyah Beyaz A3
Maksimum Kağıt Kaseti Sayısı: 5
Kağıt Giriş Kapasitesi: 6330 yaprak
Sonlandırma Özellikleri: Düzenleme, Gruplama,
Ofsetleme, Zımbalama, Kitapçık, Delgeç, Telsiz
Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama
DADF Kapasitesi: 150 yaprak
ADF Türü: Düz Yatak ve DADF veya Düz Yatak ve RADF

•
•

A4 Siyah Beyaz Baskı Hızı Aralığı: Dakikada 25-51 sayfa
Tarama Hızı: Dakikada 160 görüntü

•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Standlı ortamlardaki 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
Sezgisel tasarıma sahip, özelleştirilebilir Home UI ekranı ile üretkenliği
artırın
Profesyonel görünümlü kitapçıkları ve sonlandırılmış belgeleri
otomatik olarak oluşturun
İnternete erişim sağlayın ve tarayıcıdan PDF dosyalarını yazdırın
NFC, BLE ve Canon PRINT Business uygulaması ile iyileştirilmiş mobil
bağlantı
uniFLOW Online Express ile bulut teknolojilerinin gücünden
yararlanın

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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