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WERKEN AAN
MORGEN
De werkplek verandert razendsnel. Flexibele werktijden, thuiswerken, mobiele
werkers met flexibele werkplekken en werknemers die internationale grenzen
overschrijden, maar communiceren alsof ze in dezelfde ruimte zijn.
Voor bedrijven is de bepalende
succesfactor of zij informatie snel kunnen
verzamelen, presenteren en delen, en
op een veilige manier grote aantallen
documenten in uiteenlopende print- of
digitale formaten en op diverse locaties
- van bureaulades en dossierkasten tot
cloud-servers en mobiele apparatuur kunnen samenbrengen.

C256i/C356i II

A4

2

C3500 II

Het imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 2nd Edition-portfolio is
een intelligent, veilig en duurzaam
bedrijfsplatform dat uw kantoortechnologie
naadloos verbindt met de cloud. Het
vormt een aanvulling op elke fase van het
documentproces, van ontwerpen tot delen
en van uitvoer tot archivering, en biedt
mogelijkheden voor cloudbeheer waarmee
het een uitgekiende en kosteneffectieve
investering kan zijn.

C5500 II

C7500 II

Kleur A3
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MAAK UW BEDRIJF TOEKOMSTBESTENDIG
Het imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-portfolio omvat een
uitgebreide keuze aan modellen voor de uiteenlopende behoeften van klanten en elk
afzonderlijk product beschikt over nauwe integratie met uniFLOW Online Express, een
krachtige oplossing voor scannen en printbeheer in de cloud. Daarnaast kunnen alle
modellen in het portfolio worden geïntegreerd met scan- en printbeheeroplossingen
zoals uniFLOW (on-premise), Therefore Online en IRIS, en dat betekent dat ze eenvoudig
kunnen worden aangepast en afgestemd op de specifieke documentprocesvereisten
van uw bedrijf, nu en in de toekomst. Dankzij het uniforme firmwareplatform beschikt
u voortdurend over de nieuwste functies en kunt u de waarde van uw investeringen
laten groeien.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

Zwart-wit A3

*Apparaat is nog steeds gebaseerd op imageRUNNER ADVANCE Generation 2-architectuur en kan niet worden bijgewerkt
naar 2nd Edition
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VEREENVOUDIGD
BEHEER
DE VOORDELEN VAN SERVERLOOS WERKEN
VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT

KOSTENBEHEER

Een bedrijfsapplicatie in de cloud kan uw
bedrijfsprocessen stroomlijnen, toegang
bieden tot moderne technologieën zoals
Scan-to-Cloud en de uitbesteding van
ICT-taken (en -risico’s) betekent dat u zich
weer kunt richten op uw kernactiviteiten.

Serverloos werken kan resulteren in lagere
kosten voor uw IT-infrastructuur, platformen
en applicaties. De budgettering van ICTinvesteringen is eenvoudiger, opstartkosten
zijn lager en dankzij een volledig inzicht in
het printgedrag van gebruikers hebt u meer
controle over de printkosten, zodat u verspillend
gedrag kunt veranderen en zelfs de toegang tot
functies of apparaten kunt beperken op basis
van afdeling, werkgroep of persoon.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CENTRAAL
BEHEER

UNIFORM
FIRMWAREPLATFORM

Het imageRUNNER ADVANCE
Third Generation 2nd Editionportfolio beschikt standaard over
uniFLOW Online Express, een allin-one, online printbeheerservice
die direct klaar is voor gebruik. Het
portfolio sluit naadloos aan op uw
bestaande processen en helpt u
uw printkosten onder controle te
krijgen. Daarnaast zorgt het voor
verbeterde documentbeveiliging –
om uw gegevens en intellectueel
eigendom te beschermen – en
verhoogt het de productiviteit
van uw medewerkers. Als u meer
functionaliteit wenst, kunt u
overstappen op uniFLOW Online
of op de complete stand-alone
versie van uniFLOW voor nóg
meer controle.

Dankzij het gebruik van een
flexibele, up-to-date ICT-omgeving
die ondersteuning biedt voor
self-service configuratie-opties en
waarin systemen direct worden
geüpgraded zodra nieuwe
updates beschikbaar zijn, kunt u
inspelen op groei en veranderende
behoeften. Externe diagnose en
ondersteuning helpen u bovendien
kosten te verlagen door downtime
en administratieve ingrepen te
minimaliseren. Met imageWARE
Management Console beschikt u
over een centraal bedieningspunt
voor uw volledige printerpark, over
internationale grenzen heen.

Canon’s imageRUNNER ADVANCE
Third Generation 2nd Editionapparaten zijn voorzien van
het uniforme firmwareplatform,
waarmee zowel de gebruikers- als
de beheerervaring consistenter is
dan ooit. Met dit firmwareplatform
bent u er bovendien van verzekerd
dat de nieuwste functionaliteit
beschikbaar is voor alle
imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 2nd Edition-producten.
We controleren voortdurend
op nieuwe kwetsbaarheden en
populaire functies en voeren
bijgewerkte mogelijkheden door
op elk apparaat in uw printerpark.
Uw apparaten beschikken dus
altijd over de meest geavanceerde
functies, mogelijkheden en
beveiligingsmaatregelen, en dat
betekent dat u de waarde van uw
investeringen kunt laten groeien
en uw bedrijf toekomstbestendig
kunt maken.

Cloud-gebaseerd
Infrastructuur

Flexibele
verificatie

1536944
Eenvoudig
scannen van
documenten
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Inzicht in print-,
kopieer- en
scankosten

Geïntegreerde
meteraflezing
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VEILIG
ONTWERP
Canon neemt de bescherming van de vertrouwelijke informatie van uw
organisatie serieus. Het imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Editionplatform is nu veiliger dan ooit dankzij naadloze integratie met onze hardware
en software en een reeks beveiligingsmogelijkheden waarmee u verzekerd bent
van de vertrouwelijkheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van uw gegevens
gedurende de gehele levenscyclus.
Gebruikersverificatie bij aanmelding op apparaten betekent dat zelfs opdrachten die worden verzonden
vanaf mobiele apparaten veilig kunnen worden bewaard totdat ze worden vrijgegeven, zodat de
vertrouwelijkheid wordt beschermd. Om de verspreiding van gevoelige informatie door onbevoegde
personen te voorkomen, kunnen verschillende apparaatfuncties voor individuele gebruikers worden
uitgeschakeld. Daarnaast waarschuwen zichtbare en hoorbare Original Reminder-meldingen
(Originelenherinnering) u wanneer gevoelige informatie uit gescande documenten in het systeem is
achtergebleven. Met printen als gastgebruiker is veilig ad-hocprinten vanaf mobiele apparaten mogelijk
zonder toegang tot uw bedrijfsnetwerk. Voor nog meer controle beschikt de optionele, complete uniFLOWoplossing over imageWARE Secure Audit Manager Express. Met deze geavanceerde software kunt u elke
poging tot het printen, scannen, faxen of kopiëren van documenten met bepaalde trefwoorden vaststellen
en voorkomen, en u wordt onmiddellijk gewaarschuwd als er sprake is van een inbreuk.
• HDD Erase verwijdert afbeeldingen na elke taak.
• HDD Format verwijdert en overschrijft alle gegevens op de harde schijf aan
het einde van de levensduur.
• HDD Data Encryption helpt u bij de bescherming van informatie, zelfs na
verwijdering van de harde schijf, en voldoet nu aan de FIPS 140-2-norm op
specifieke modellen.
• Een beveiligingschip met fraudebestendige hardware zorgt voor de
bescherming van wachtwoorden en encryptiesleutels.
• IPsec biedt beveiliging van gegevens die het netwerk doorkruisen.
• SMB 3.0 zorgt voor veilige versleuteling.
• Beveiligingswatermerken en gecodeerd printen en scannen
Raadpleeg de beveiligingsbrochure ‘Bescherm uw kantoor’ voor meer informatie
over ons aanbod aan beveiligingsmogelijkheden.
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HET
DOCUMENTPROCES
Stroomlijn moeiteloos uw gegevensworkflows met een ongeëvenaard portfolio
van hoogwaardige serverloze imaging-oplossingen voor het beheren van digitale
en fysieke documenten – gedurende de gehele levenscyclus. Via volledige
geïntegreerde end-to-end documentworkflows kan informatie snel en effectief
worden gescand, gearchiveerd en gedeeld, en dat betekent dat u minder
afhankelijk bent van handmatige processen op basis van papier en efficiënter
kunt samenwerken. Ondersteuning van industriestandaarden zoals PCL en
PostScript maakt directe integratie met uw IT-systemen mogelijk.

GEBRUIKERSERVARING
Dankzij een grote, goed
reagerende en intuïtieve
gebruikersinterface met een
kleurentouchscreen kunnen
taken snel en moeiteloos worden
uitgevoerd. De interface zorgt
eveneens voor een consistente
gebruikerservaring over het
gehele imageRUNNER ADVANCEportfolio, zodat werk zonder
hapering kan worden uitgevoerd.
Alle modellen in het portfolio
maken gebruik van dezelfde
printerdrivers, dezelfde interne
functies en volledig compatibele
software om de onderhoudslast
tot een minimum te beperken.

AANPASSING OP
PERSOONSNIVEAU
Gebruikers kunnen hun
werkruimte en workflows
aanpassen met behulp
van geavanceerde
personaliseringsfuncties op
het scherm, apparaatfuncties
en -instellingen met een
authenticatieservice zoals
Universal Login Manager of
uniFLOW Online Express.

ONDERSTEUNING VOOR
MOBIELE KANTOREN
Schaalbare ondersteuning voor
flexibel werken zorgt ervoor
dat medewerkers documenten
beveiligd en snel kunnen scannen
of printen, en hun mobiele
apparaten snel rechtstreeks
met bedrijfworkflows kunnen
verbinden. Vergroot de invoering
van betere mobiel werken en
stel uw medewerkers in staat
om documenten overal, altijd en
elke gewenste manier veilig te
openen, beheren en verwerken zonder dat ze op kantoor achter
hun pc hoeven te zitten.

REGISTRATIE
Stroomlijn de digitalisering van uw documenten met de krachtige scanmogelijkheden van
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-apparaten. Gelijktijdig dubbelzijdig scannen
zorgt voor snelle resultaten en er wordt standaard ondersteuning geboden voor het scannen en
omzetten van documenten in doorzoekbare PDF-, Microsoft® Word- en Microsoft® PowerPoint-bestanden.

BEHEER EN
VERWERKING
Optimaliseer uw gegevensprocessen dankzij naadloze integratie met een reeks krachtige softwareoplossingen van Canon en derden, dankzij de standaard MEAP- en MEAP Web-applicatieplatforms.

UITVOER
U kunt digitale documenten eenvoudig en veilig verzenden naar diverse bestemmingen om deze te
delen, archiveren of printen met imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-oplossingen.
Het imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-portfolio biedt bovendien flexibele
nabewerkingsopties zoals nieten en documenten invoegen. In combinatie met de iW Desktoppublicatiesoftware van Canon kunt u hiermee zelf gemakkelijk professioneel ogende documenten
van hoge kwaliteit samenstellen en produceren.
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EEN GEÏNTEGREERDE OPLOSSING
VOOR ELK BEDRIJF
Met de geïntegreerde oplossingen van Canon hebt u controle over de toegang tot apparaten en
kunt u een printbeleid instellen, de uitvoer bewaken en het gebruik per gebruiker beperken.

Een eenvoudige manier waarop
gebruikers zichzelf kunnen identificeren
en kunnen profiteren van een
persoonlijke gebruikservaring.
Serverloos - apparaatgebaseerd
# Tot 5 apparaten

Cloud-gebaseerd ontwerp voor
eenvoudig beheer van printomgevingen.

Cloud-gebaseerd
Onbeperkt aantal gebruikers
# Tot 10 apparaten

Veilige cloud-gebaseerde oplossing die
is ontworpen met het oog op het beheer
van complete printomgevingen.
Cloud-gebaseerd
Onbeperkt aantal gebruikers
# Tot 10 apparaten

Voor kleine bedrijfsomgevingen
die een eenvoudige basistool voor
uitvoerbeheer nodig hebben.

Voor kleine of middelgrote
bedrijfsomgevingen
met basisvereisten voor toegangsbeheer
en kostenregistratie, maar niet willen
(of kunnen) investeren in lokale servers
en deze niet kunnen (of willen) beheren.

Voor kleine of middelgrote
bedrijfsomgevingen
die een schaalbare, cloud-gebaseerde
oplossing willen die eenvoudig
kan worden ingesteld en beheerd,
en goede beveiligingsfuncties heeft.

Complete scanbeheersoftware die
optimale waarde biedt bij het
digitaliseren van documenten.

Printbeheersoftware waarmee uw
organisatie profiteert van de voordelen
van een printerpark.

Printbeheersoftware voor verbeterde
controle over en efficiency van uw
printerpark.

Server-gebaseerd
Max. 500 gebruikers
# Tot 25 apparaten

Voor middelgrote bedrijfsomgevingen
die op zoek naar zijn efficiënte
scanoplossingen die kunnen
worden gecombineerd met
uitvoerbeheersoftware.

Server-gebaseerd
Max. 500 gebruikers
# Tot 25 apparaten

Voor middelgrote bedrijfsomgevingen
die een on-site servergebaseerde
uitvoerbeheeroplossingen willen voor
volledig veilig printen/My print Anywhere
en mobiel printen.

Server-gebaseerd
Onbeperkt aantal gebruikers
# Onbeperkt aantal apparaten

Voor grote bedrijfsomgevingen
die een alomvattende, veelzijdige
uitvoerbeheeroplossing willen die is
toegesneden op elke behoefte, met
geavanceerde functies en professionele
services voor de implementatie ervan.
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WAAROM CANON?
EXPERTISE
Canon is een merk dat wereldwijd vertrouwen
geniet, met meer dan 80 jaar ervaring en een
wereldwijde omzet van USD 30,5 miljard, en ruim
tien jaar aanhoudende winstgevendheid.

DUURZAAMHEID
Canon’s toewijding aan het milieu vormt een
integraal onderdeel van onze bedrijfsfilosofie
Kyosei: ‘samenleven en samenwerken voor het
algemeen belang’, ons productontwerp en onze
productie’. Met ons Life Cycle Assessment (LCA)systeem hebben we bovendien de uitstoot van
koolstofdioxide verminderd in elke fase van de
levenscyclus van het product.

INNOVATIE

Voor het tweede jaar
op rij onderscheiden
met de Line Of The
Year-award van het BLI
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Onze producten en services beschikken over
slimmere manieren om bedreigingen op het
gebied van informatiebeveiliging tot het minimum
te beperken. ‘Highly commended’ in de categorie
Best Security Team tijdens de SCA Awards
Europe 2017, waarmee expertise op het gebied
van cybersecurity wordt erkend.

