Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4700

BEZPIECZNE POŁĄCZENIE,
CYFROWA TRANSFORMACJA
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA SKANOWANIA W PARZE Z INTELIGENTNYM OPROGRAMOWANIEM
Technologie cyfrowe to przyszłość firm. Canon imageRUNNER ADVANCE DX to nowa generacja inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych zaprojektowanych
z myślą o wsparciu i przyspieszeniu każdego etapu cyfrowej transformacji. Najnowocześniejsze technologie i oprogramowanie firmy Canon w urządzeniach
imageRUNNER ADVANCE współpracują ze sobą, umożliwiając digitalizację, automatyzację i optymalizację procesów wykorzystujących treść dokumentów.
Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4700 firmy Canon to inteligentne i bezpieczne monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne A3, które zwiększają
wydajność pracy bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Nowa technologia skanowania przekłada się na dużą szybkość i dokładność pracy, a dostępne w
standardzie rozwiązanie uniFLOW Online Express zapewnia łączność z usługami w chmurze i podstawowe funkcje zarządzania drukiem.
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Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4700
ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ

•
•
•

Skanowanie i drukowanie dokumentów z dowolnego miejsca dzięki
lepszej łączności z chmurą, w edytowalnych formatach, które
ułatwiają obsługę i dalsze użycie dokumentu
Dostępne w standardzie oparte na chmurze oprogramowanie
uniFLOW Online Express to jedno zintegrowane rozwiązanie, które
zwiększa bezpieczeństwo urządzeń i upraszcza zarządzanie
drukowaniem
Platforma MEAP firmy Canon optymalizuje procesy poprzez
integrację z rozwiązaniami skanowania dokumentów i zarządzania
drukowaniem oraz różnymi aplikacjami, takimi jak uniFLOW Online*,
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print i Canon PRINT Business

•

•
•
•

ZABEZPIECZENIA

•
•
•

Zadbaj o poufność i bezpieczeństwo informacji w całej sieci dzięki
protokołowi IPsec i funkcjom zapory sieciowej
Konfiguracja uwierzytelniania użytkownika, uwierzytelniania
dwuetapowego i ograniczania funkcji urządzenia wykorzystująca
mechanizmy bezpieczeństwa w urządzeniach, jak i rozwiązania
oparte na chmurze
Szyfrowane skanowanie PDF zapewnia bezpieczeństwo
dokumentów podczas procesu skanowania
Możliwość wykupienia subskrypcji uniFLOW Online* w celu
zwiększenia bezpieczeństwa drukowania, w tym także mobilnego
i gościnnego z dowolnego urządzenia

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

•

WYDAJNOŚĆ

•
•

Połączenie funkcji weryfikacji systemu podczas uruchamiania
i oprogramowania McAfee Embedded Control zapobiega
niewłaściwemu działaniu urządzenia wskutek ingerencji w
oprogramowanie układowe i aplikacje, a wszystko to w czasie
rzeczywistym

•
•

•

Szybkie skanowanie przy zachowaniu wysokiej jakości – 270 obr./min
(A4) z rozbudowanymi opcjami łączności
Zautomatyzowane procesy skanowania, przechowywania i
wyszukiwania zwiększają wydajność i zmniejszają liczbę błędów
ludzkich
Narzędzia do zarządzania urządzeniami, takie jak iWMC, zapewniają
scentralizowaną kontrolę nad flotą urządzeń i zarządzaniem
drukiem
Automatyczne usuwanie pustych stron podczas skanowania skraca
czas procesu
Edytowalne formaty, automatyczne nazwy plików z odczytanych
kodów kreskowych, konwersja do formatów pakietu Office, funkcja
optycznego rozpoznawania znaków (IRIS OCR) w chmurze i
urządzeniu umożliwiają łatwą obsługę i szybkie przetwarzanie
dokumentów

•

Edytowanie ustawień drukowania na poziomie urządzenia
zwiększa dokładność wyników skanowania
Niski poziom hałasu i ograniczone odgłosy przesuwu papieru
podczas skanowania dzięki takim technologiom jak rejestracja
cyfrowa i gładka struktura wewnętrzna automatycznego
podajnika dokumentów
Zautomatyzowane i zdigitalizowane procesy minimalizują zużycie
papieru w biurze, w którym odchodzi się od papierowej
dokumentacji
Zmniejszona ilość odpadów dzięki wysokiej jakości skanowaniu,
w tym cyfrowemu prostowaniu i zaawansowanemu szkłu
odpornemu na plamy

* Oprogramowanie uniFLOW Online jest dostępne dla urządzenia w ramach subskrypcji opartych na chmurze usług do zarządzania drukowaniem i skanowaniem dokumentów. W zależności od potrzeb firmy użytkownicy mogą wykupić subskrypcję
uniFLOW Online, by zyskać dostęp do wielu korzyści, do których należą: zaawansowane zabezpieczenia z użyciem metod uwierzytelniania użytkownika Spersonalizowane przepływy pracy w celu zwiększenia wydajności. Mniejsza ilość odpadów
dzięki uwalnianiu wydruków bezpośrednio przy urządzeniu. Instynktowna obsługa pulpitu w chmurze umożliwiająca wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym. Większa kontrola nad dostępem i użytkowaniem w celu ograniczenia kosztów druku.

.

KILKA FAKTÓW
•
•
•
•
•

Format: monochromatyczna, A3
Pojemność podajników papieru (maks.): 6350 arkuszy
Czas nagrzewania: do 4 sekund
Funkcje wykańczania: sortowanie, grupowanie,
przesunięcie, zszywanie, oprawa zeszytowa,
dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na
żądanie
Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF, JPEG i XPS

•
•

Szybkość druku: 25–51 str./min (A4)
Szybkość skanowania: 270 obr./min (A4)

•

Języki druku: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™
(opcjonalny)
Rozdzielczość drukowania: 1200 × 1200

•

•
•
•
•
•
•

Ulepszona łączność z usługami w chmurze umożliwia wspólny
dostęp do dokumentów w edytowalnych formatach z dowolnego
miejsca, co ułatwia obsługę
Nowy mechanizm podawania papieru i szkło odporne na plamy
umożliwiają szybkie i dokładne skanowanie
Efektywna automatyzacja pracy umożliwia intuicyjne skanowanie,
wyszukiwanie i przechowywanie dokumentów przy użyciu aplikacji
OneDrive, SharePoint, Concur i Dropbox
Oprogramowanie McAfee Embedded Control wraz z innymi
funkcjami zabezpieczeń zapewnia całkowity spokój i pełną ochronę
dokumentów, sieci i urządzeń
Uproszczone zarządzanie drukiem zapewniające centralne
zarządzanie ustawieniami druku i analizę wykorzystania urządzenia
(dostępne za pośrednictwem zintegrowanego oprogramowania
uniFLOW Online Express)
Cicha praca automatycznego podajnika dokumentów, niskie zużycie
energii i mniejsza emisja szkodliwych substancji zmniejszają
negatywny wpływ na środowisko

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB

PODSTAWOWE
Można bezpiecznie i łatwo wykonywać
rutynowe czynności biurowe przy
użyciu niewielkiej ilości sprzętu,
wbudowanego oprogramowania
(w tym UFOE) i usługom
zapewniającym pełną obsługę
techniczną i konserwację urządzeń.

SKROJONE NA MIARĘ
OPROGRAMOWANIE
SPRZĘT

USŁUGI

Rozwiązania dostosowane do potrzeb
firmy wyeliminują problemy związane
z zarządzaniem drukiem. Aby uzyskać
informacje na temat zarządzania
rozbudowanymi wymaganiami przy
użyciu skrojonych na miarę rozwiązań
i opcji usług zarządzania, skontaktuj
się z ekspertami firmy Canon.

UDOSKONALONE
Większa wydajność dzięki ulepszeniom,
takim jak opcje wykańczania i
dodatkowe zabezpieczenia, np.
Data Removal Service. Oferujemy
rozwiązania, które dzięki aplikacji
uniFLOW Online poszerzają możliwości
rozwiązań w chmurze, w tym o
funkcję zaawansowanego skanowania
bezpośrednio przy użyciu konta Google.
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