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ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

  ZABEZPEČENÍ

• Kontrola ověření integrity systémů při procesu spouštění je 
integrována za účelem detekce změn spouštěcího kódu, operačního 
systému, firmwaru a aplikací MEAP

• Funkce šifrování pevného disku je nyní součásti standardní výbavy  
a dokáže automaticky šifrovat data uložená na pevném disku hlavní 
jednotky, aby zabránila únikům dat

• Nastavení zabezpečení lze spravovat v souladu s bezpečnostními 
zásadami společnosti

• Vyberte si možnost ověřování přes zařízení nebo v cloudu bez 
nutnosti použití dalšího serveru pomocí řešení uniFLOW Online 
Express

• Zabezpečený tisk přispívá k ochraně důvěrných dokumentů 
• Zajištění ochrany informací a bezpečnosti sítě díky protokolu IPsec, 

filtrování IP a MAC adres a technologii TLS 
• Zabezpečený mobilní tisk jako standard
• Automatická registrace certifikátů a integrace systému SIEM také 

pomáhá zajišťovat bezpečnost síťových zařízení

  PRODUKTIVITA

• Velká rychle reagující dotyková obrazovka s vylepšeným základním 
uživatelským rozhraním si pamatuje předchozí nastavení a předvolby 
profilu uživatele a dokáže tak vytvořit jedinečné osobní prostředí  
a vyhovět požadavkům individuálního pracovního postupu

• Pohybové senzory umožňují automatické probuzení zařízení 
z režimu spánku

• Mechanismus zabraňující ořezu papíru usnadňuje vyjmutí 
uvíznutého papíru 

• Vylepšená spolehlivost výstupu se senzorem detekce podání více listů
• Praktická funkce sešívání na vyžádání
• Možnost automatického vynechání prázdných stránek při skenování
• Možnost skenování a převádění dokumentů do prohledávatelných 

souborů PDF, Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint

*  Standardní služby zahrnují DMS  
(Device Management Service) a Break Fix

•  Vhodné pro velké pracovní skupiny nebo oddělení v prostředí se 
samostatně stojícími zařízeními

• Vylepšené funkce zabezpečení zahrnují ověření integrity systému 
při spuštění a údaje Syslog pro integraci systému SIEM třetích stran 

• Automatická aktualizace certifikátu k posílení ochrany před malwarem
• Vytvářejte profesionální zprávy, brožury, informační zpravodaje, 

manuály, návrhy a smlouvy pomocí flexibilních konečných úprav, 
jako je profesionální děrování, skládání, vkládání dokumentů, 
sešívání a tvorba brožur

• Vylepšené základní uživatelské rozhraní zjednodušuje uživatelské 
prostředí a zvyšuje produktivitu

• Volitelné ovladače imagePASS-Y3 založené na softwaru Fiery 
vylepšují zpracování, správu úloh, automatizaci pracovního postupu 
a přesnou reprodukci barev

• Přístup k internetu a tisk souborů PDF prostřednictvím 
integrovaného prohlížeče

• Vynikající výstupní rychlost černobílého tisku až 75 str./min
• Fixační technologie, toner pO a inovativní funkce režimu spánku 

pomáhají snížit celkovou spotřebu energie

RYCHLÝ PŘEHLED
• Formát: černobílý formát A3
• Maximální počet zásobníků na papír: 5
• Vstupní kapacita papíru: 7 700 listů
•  Možnosti konečných úprav: kompletování, seskupování, 

posouvání, sešívání, sedlové sešití, děrování, multifunkční 
děrovačka, vkládání, skládání do tvaru C a Z, sešívání 
bez svorek (ECO), sešívání na vyžádání, ořezávačka, 
vnitřní ořezávačka

• Kapacita automatického podavače: 300 listů
• Typ automatického podavače: plochý skener a DADF

• Rozsah rychlosti černobílého tisku formátu A4:  
55 až 75 str./min

• Rychlost skenování: 240 obr./min.

• Jazyky tiskárny: UFRII, PCL6
• Volitelné Adobe PostScript 3, externí server EFI Fiery 

KLÍČOVÉ

Provádějte běžné kancelářské operace 
bezpečně a snadno, s minimálním 
počtem hardwarových zařízení, včetně 
zapojení do uniFLOW Online Express 
a službami nabízejícími kompletní 
údržbu a podporu zařízení.* 

VYLEPŠENÉ

Zvyšte výkon pomocí vylepšení,  
jako jsou možnosti dokončování  
a doplňky zabezpečení, např. Vyberte 
řešení pro rozšíření možností cloudu 
pomocí řešení uniFLOW Online, 
včetně pokročilého skenování přímo 
prostřednictvím vašeho účtu Google.

NA MÍRU

Vyberte řešení na míru pro potřeby 
jakékoli firmy tím, že odstraníte zátěž 
spojenou se správou tisku. Požádejte 
odborníky ze společnosti Canon, aby 
vám pomohli spravovat vaše rozsáhlé 
požadavky pomocí řešení na míru  
a možností spravovaných služeb.

SOFTWARE
HARDWARE

SLUŽBY

• Urychlete digitalizaci dokumentů pomocí rychlého 
jednoprůchodového skenování (DADF) a chytré funkce pro 
manipulaci s médii, např. detekce podání více listů

• Podpora zavedených standardů, jako jsou technologie Apple 
AirPrint® a Mopria®

  INTEGRACE:

• Zařízení III. edice se bez problémů integrují do stávajících  
sítí – například ověřování zabezpečení se přizpůsobí databázím 
zákazníků

• Každé zařízení se také přirozeně integruje s aplikací Canon PRINT 
Business a dalšími aplikacemi

• Úzká integrace do uniFLOW Online Express, cloudového systému 
pro správu tisku, poskytujícího široké možnosti sledování 
a reportování prostřednictvím centrálního webového systému

• Platforma MEAP společnosti Canon nabízí možnost integrace do 
zařízení výkonných řešení správy dokumentů, digitalizace a výstupu, 
jako je např. uniFLOW

• Pomocí nástrojů správy zařízení Canon lze centrálně ovládat 
skupiny zařízení aktualizovat zařízení, sledovat stav zařízení 
a spotřebních materiálů, vypnout zařízení na dálku, zachycovat 
údaje počítadel nebo spravovat adresáře a ovladače zařízení

• Podpora zavedených tiskových standardů, tj. PCL a Adobe 
PostScript pro bezproblémovou integraci

  UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ:

• Vylepšené základní uživatelské rozhraní umožňuje uživatelům zvolit 
různá nastavení z jedné nabídky

• 25,7 cm velký dotykový panel využívá funkce rychlého pohybu, 
stažení a přetažení

  KVALITA OBRAZU:

• Integrovaná funkce korekce gama a nastavení jasu/kontrastu šedé 
vylepšují používání přizpůsobení nastavení sytosti

• Laserová jednotka s 8 paprsky s přesným bodovým zobrazováním
• Toner se rychle a rovnoměrně dodává do válce a zajišťuje tak 

optimální kvalitu snímků
• Dvojitý válec umožňuje rychlý a stabilní tisk s minimálním 

rozmazáním, rozsypáním a kropenatostí toneru
• Toner pO vyplňuje černé plochy rovnoměrněji a půltóny plynuleji
• Velmi přesná technologie segmentace obrazu přesně klasifikuje 

pixely textů a snímků z naskenovaného obrazu
• Automatické přizpůsobení stupňování digitálně upravuje hustotu 

toneru pro přesné umístění bodů

  SPRÁVA NÁKLADŮ:

• „Počet zbývajících dnů“ tonerových kazet se zobrazuje 
v uživatelském rozhraní, takže je snadné naplánovat údržbu 

• Technologie navržená pro snížení celkových nákladů na tisk
• Díky sledování aktivity uživatele lze rozpoznat tiskové akce
• Možnost zavést pravidla a omezit použití na úrovni funkcí podle uživatele
• Vzdálená diagnostika a pomoc umožňuje snížení nákladů 

prostřednictvím omezení doby odstávky z provozu a doby strávené 
řešením problémů oddělením IT 

• Vzdálená a centrální správa pracovní skupiny zjednodušuje správu 
IT zařízení

  PŘIPOJENÍ KE CLOUDU:

• Zařízení III. edice dokáží nyní pozastavit tiskové úlohy a předat je do 
jiných zařízení, která je vytisknou

• Vylepšená kontrola správce prostřednictvím služby na panelu MDS Cloud
• Nastavte Wi-Fi pro přímé připojení pomocí výchozí aplikace 

fotoaparátu iOS nebo funkce fotoaparátu Canon PRINT Bussines

Zařízení imageRUNNER ADVANCE GEN 3 III. edice představuji řadu intuitivně navržených multifunkčních zařízení které zjednodušují efektivitu pracovních postupů a poskytují vaší firmě maximální bezpečnost. 
Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia.


