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PREDSTAVITEV

Canonova serija imageRUNNER ADVANCE C52xxi

Produktivnost na višji ravni
..S

strani uporabnikov večkrat nagrajena

Canonova

serija iRA

C52xxi

združuje vse, kar pričakujejo uporabniki: produktivnost,

funkcionalnost, enostavno integracijo v delovno okolje, energijsko učinkovitost in nizke stroške vzdrževanja..

katerimi uporabniki dosegajo višjo produktivnost
in hkrati znižujejo svoje stroške, saj je pretok infor
macij hitrejši, poraba papirja in energije pa manjša.

Funkcionalnost

Predstavitev serije
Canonova serija iRA C52xxi je primer več
namenskih tiskalnikov, kot jih danes želijo uporab
niki. Združuje veliko funkcij, omogoča visoko
produktivnost in hkrati znižuje stroške poslovanja.
Če so še leto ali dve nazaj uporabniki bili zadovoljni
s funkcijami, kot sta (poleg kopiranja) mrežno tis
kanje in skeniranje, so danes pri odločanju po
membne funkcije, kot so pošiljanje dokumentov
direktno z naprave na izbran e-naslov v izbrano
datoteko ali strežnik ftp, povezljivost z operacijski
mi sistemi in možnost spremljanja stroškov in var
nega tiskanja. Canonova serija iRA C52xxi omo
goča vse to in še več. Enostavna povezljivost z do
kumentnim sistemom, možnost mobilnega tiskan
ja in skeniranja ter pretvarjanje v digitalne oblike,
kot so Office Open, XML, PPT in Word, so funkcije, s
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Poleg standardnih funkcij, kot so tiskanje, kopiran
je in skeniranje, je Canon pri tej (in tudi vseh preo
stalih serijah) veliko pozornosti namenil prijazni
uporabi. Tako je pošiljanje dokumentov na izbrani
e-naslov, datoteko ali strežnik ftp s to napravo
postalo enostavno in hitro s samo tremi pritiski (iz
beri funkcijo, izberi lokacijo, pošlji) na velikem
barvnem zaslonu LCD, ki je do uporabnika zelo pri
jazen. Še več, vsak uporabnik si lahko ustvari svoje
funkcije, ki se mu prikažejo na ekranu ob prijavi. Ta
ko postane uporaba še enostavnejša, saj uporab
niku ni več treba med mnogimi funkcijami iskati
tiste, ki jo potrebuje.
Serija omogoča tudi različne načine zaključne ob
delave, vključno z enoto za prepogibanje, ki
omogoča hitro, kakovostno izdelavo poročil, do
kumentacije in propagandnega gradiva.

Programska oprema
Pametno preverjanje pristnosti uporabnikov vam
omogoča nadzor uporabniškega dostopa in
pravic, saj s poročanjem zagotavlja preglednost in
sledenje dejavnostim. Za še učinkovitejši nadzor

nad stroški lahko uporabnikom omogočite samo
dostop do določenih funkcij. Vse vaše informacije
so v največji možni meri zaščitene s številnimi
standardnimi in dodatnimi funkcijami za varovan
je naprave, omrežja in dokumentov. Z nadgradnjo
Canonove programske rešitve uniFLOW pa boste
pridobili še pregledne informacije o porabi in
stroških tiskanja po različnih kriterijih ter zagotovili
visoko varnost svojih dokumentov.
Naprave serije iRA C52xxi omogočajo tudi hitro,
enostavno integracijo in vnos dokumentov v do
kumentni sistem Therefore. Uporaba dokument
nih sistemov v organizacijah je v porastu in na
odločitev, kateri dokumentni sistem izbrati, pogos
to vpliva tudi enostavnost vnosa in indeksiranja
dokumentov. Canon je na tem področju korak
pred drugimi, saj ima v svojem portfelju celovite
rešitve tako za upravljanje tiskalniških naprav kot
upravljanje z dokumenti.

Deluje tudi v oblaku
Canon je prvi proizvajalec, ki je omogočil uporabo
svojih večnamenskih tiskalnikov tudi za mobilno
tiskanje in uporabo v oblaku. S temi funkcijami je
zdaj uporabnikom na voljo več (nekaj tudi
brezplačnih) aplikacij, s katerimi lahko zaposleni
zunaj pisarne enostavno tiskajo z mobilnih naprav
ali vanje skenirajo dokumente.
(P. R.)
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