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PREDSTAVITEV

Canon predstavlja novi seriji večnamenskih naprav

Še boljši ...

..Novi seriji večnamenskih naprav Canon imageRUNNER znižata stroške poslovanja in izboljšata učinkovitost dela..

Canon je predstavil novi seriji naprav imageRUNNER, barvne naprave imageRUNNER ADVANCE C3300 formata A3 in črno-bele

»
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Računalniške novice

naprave imageRunner 1435 formata A4. Obe
seriji naprav se ponašata z najnovejšimi
tehnologijami tiskanja, skeniranja ter integracije v dokumentne sisteme in delovne
procese podjetij.
Barvne naprave serije imageRUNNER ADVANCE C3300 formata A3 se odlikujejo s
hitrostjo tiskanja 20, 25 in 30 strani na minuto,
odvisno od modela. Vse naprave v seriji se
ponašajo z velikim, na dotik občutljivim zaslonom diagonale 17,8 centimetra in meniji v
slovenskem jeziku, ki omogočajo enostavno
upravljanje z vsemi funkcijami naprave. Nov,
prenovljen sistem tiskanja s tehnologijo V²
(Vivid & Vibrant) zagotavlja tiskanje barvnih
dokumentov profesionalnega videza znotraj
podjetja, hkrati pa zagotavlja nižje stroške uporabe in vzdrževanja.
Črno-bele naprave serije imageRUNNER 1435
formata A4 uporabnikom omogočajo nizke
stroške tiskanja, hkrati pa se ponašajo z vsemi
naprednimi funkcijami, ki jih sodobni uporabniki potrebujejo. Naprave omogočajo tiskanje do hitrosti 35 strani na minuto, razlikujejo pa se v načinu skeniranja in vgrajenem
modulu za telefaks. Model imageRUNNER
1435 nima samodejnega podajalnika dokumentov, model imageRUNNER 1435i ga ima,
model 1435iF pa ima samodejni podajalnik in
vgrajen telefaks.
Vse naprave novih serij imageRUNNER ADVANCE C3300 in imageRUNNER 1435 omo
gočajo skeniranje in tiskanje dokumentov

prek mobilnih telefonov z operacijskim sistemom iOS ali Android. Brezplačna programska
oprema Canon PRINT Business omogoča skeniranje v različne shrambe v oblaku in tiskanje iz oblaka. Prav tako omogoča poenostavljeno pripenjanje dokumentov e-poštnim
sporočilom in enostavno upravljanje z dokumenti.
Obe seriji naprav omogočata barvno skeniranje na e-poštne naslove, v mape in na ključ
USB. Podjetja, ki že uporabljajo dokumentne
sisteme ali digitalne delovne procese, bo
navdušila možnost priprave digitalnega delovnega procesa za skenirane dokumente na
seriji imageRUNNER ADVANCE C3300. Z digitalnimi delovnimi procesi si lahko podjetja
pripravijo različne poti, po katerih dokumenti
potujejo po organizaciji in tako izboljšajo
učinkovitost dela zaposlenih.
Administratorji informacijske infrastrukture
bodo prav tako navdušeni nad funkcijami
obeh serij, saj omogočajo upravljanje in konfiguracijo naprav na daljavo. Učinkovitost administratorjev se lahko dodatno zmanjša z
zmogljivostmi, ki zmanjšujejo upravno in
vodstveno breme, kot so samodejno
odčitavanje števcev, upravljanje tonerja in
oddaljeno diagnosticiranje ter centralizirano
upravljanje naprave in zaklepanje naprav s
kodami PIN. Tako naprave ne bodo tiskale ali
kopirale, dokler uporabnik ne vpiše svoje
kode PIN in se tako prijavi na napravo. (P. R.)

oktober 2015

