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Nova generacija naprav Canon

Canon predstavlja novo generacijo
pisarniških naprav
.. Nove A4 in A3 naprave Canon olajšajo delo, izboljšajo varnost ter dvigajo produktivnost ..
Canon, vodilni inovator in ponudnik rešitev za
obdelavo slik, je predstavil nove serije večnamenskih naprav in kopirnih strojev. Nove naprave izboljšujejo delovne procese v podjetjih in omogočajo večjo varnost, hkrati pa
uporabnikom omogočajo enostavnejšo in
bolj intuitivno uporabo.
Naprave se s svojimi novimi zmogljivostmi popolnoma vklopijo v Canonov pisarniški ekosistem, ki podjetjem zagotavlja obdelavo in nadzor nad dokumenti od nastanka do arhiva.

Varnost
Poslovna in informacijska varnost sta podjetjem vse bolj pomembni; nove naprave Canon vsebujejo najnovejše varnostne tehnologije, od enkripcije diska do pregleda zagonskih datotek. Prav tako imajo vgrajen popoln sistemski dnevnik dogodkov, ki se lahko
integrira s strežniškimi rešitvami za nadzor
varnosti in dogodkov (SIEM). Na ta način lahko administratorji v realnem času natančno
spremljajo delovanje naprave ter komunikacijo z ostalimi napravami v omrežju.
Canonove naprave imajo tudi vgrajen sistem
za podpisovanje skeniranih dokumentov in
poslanih e-poštnih sporočil prek digitalnih
certifikatov. Obnavljanje certifikatov na na-

pravah je popolnoma samodejno, saj naprave
podpirajo protokole Simple Certificate Enrolment Protocol (SCEP) ali Network Device
Enrolment Service (NDES).

Uporabniška izkušnja
Uporabniški vmesnik je na vseh napravah
enak in se lahko popolnoma prilagodi potre-

bam uporabnikov oziroma podjetij. Tako lahko uporabnik uporablja A4 napravo v pisarni,
ko potrebuje večje količine tiskanja pa mu je
na voljo popolnoma enak uporabniški vmesnik na A3 oddelčni centralni napravi.
Vse naprave imajo na voljo zaslon na dotik, z
velikimi ikonami in enostavnimi nastavitvami
ter uporabniški vmesnik (tudi v slovenskem
jeziku), kar še dodatno olajša uporabo.

Povezljivost
Vse naprave lahko popolnoma integriramo v
poslovne procese podjetja, od uporabe QR
kod za lažje prepoznavanje in povezavo tiskalnikov z mobilnimi napravami do optične
prepoznave znakov (OCR), podprte tudi za
slovenščino.
Naprave omogočajo izdelavo uporabniških
delovnih procesov, s katerimi podjetja avtomatizirajo svoje delovne procese. Tako se za
uporabnika popolnoma poenostavi zajem
dokumentov ter integracija v dokumentne
sisteme – uporabnik le izbere proces, naprava
pa glede na delovni proces dokument odloži
na želeno omrežno mesto, naredi optično razpoznavo znakov ter digitalno podpiše dokument. Z uporabo dodatnih programov iz ekosistema Canon lahko s pomočjo naprave po-
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Nižji stroški
Varno tiskanje omogoča tudi večji nadzor nad
stroški tiskanja v organizacijah. Če podjetje
točno ve, koliko in kaj tiska, lahko na tak način
določeno tiskanje prepove ali ga usmeri na
sodobne dokumentne sisteme, ki omogočajo
brezpapirno poslovanje. uniFlow omogoča
tudi nastavitev delovnih procesov skeniranja:
v kolikor podjetje uporablja dokumentni sistem, lahko prek večnamenskih naprav skenira
ter distribuira dokumente neposredno v ustaljene delovne procese podjetij.

Izboljšana produktivnost

polnoma nadzorujemo in avtomatiziramo potek dokumenta od izdelave do arhiviranja.

Upravljanje naprav
Administratorjem so na voljo Canonova orodja za omrežni nadzor vseh naprav – od konfiguracije posameznih naprav do skupin
naprav po oddelkih. S pomočjo teh orodij
lahko administratorji spremljajo varnostne
nastavitve, prilagajajo delovanje naprav ter
uporabniško izkušnjo. Ravno tako je prek teh
orodij poenostavljeno reševanje težav in centralni nadzor nad vsemi napravami v podjetju.

uniFlow: programska oprema za
upravljanje s tiskom

Del pisarniških rešitev Canon je tudi programska oprema uniFlow, s katero lahko varno tiskate ter skenirate dokumente. Odgovornim omogoča popoln pregled tiskanja ter
skeniranja dokumentov in omogoča samodejno blokiranje tiskanja dokumentov, ki so
zaupne narave.
Z uporabo programske opreme uniFlow lahko zaklenete določene tiskalnike ter onemogočite tiskanje in uporabo le-teh brez prijave
uporabnika. Vsakemu uporabniku je mogoče
dodeliti nivo zaupnosti dokumentov, ki jih
lahko tiska; če uporabnik želi natisniti dokument, ki je nad nastavljenim nivojem zaupnosti, se tiskanje samodejno blokira. Enako
velja pri skeniranju: uporabnik lahko skenira le
na mesta, ki so mu določena ter na dovoljene
e-poštne naslove. Tako se prepreči naklepen
ali naključen beg zaupnih podatkov.

Programska oprema uniFlow poleg varnosti
tiskanja in skeniranja izboljša tudi produktivnost v podjetju. Zaposleni imajo na voljo poenostavljeno upravljanje s skeniranimi dokumenti, saj točno vedo, kje se nahajajo njihove
skenirane datoteke. Prav tako pri tiskanju ni
več potrebno iskati dokumentov med množico natisnjenih strani, ki čakajo na tiskalnikih –
zaposleni pride to tiskalnika, se prijavi in natisne le dokumente, ki jih potrebuje.

Upravljanje s tiskom
Vse nove naprave Canon se lahko popolnoma
integrirajo v sodobne sisteme uporabe tiska
in dokumentov. Prek sistema upravljanja s tiskom podjetje prihrani na denarju, času, pa
tudi izboljša svoje poslovne procese, kar
omogoča boljši odziv na želje in potrebe
strank ter tržne razmere. Upravljanje s tiskom
omogoča tudi zelo predvidljive stroške, saj je
vse na enem računu. Prav tako ni več zamudnega naročanja potrošnega materiala in servisov, skladiščenja potrošnega materiala... Podjetje se tako lahko popolnoma osredotoči na
svojo primarno dejavnost in s tem izboljša
konkurenčnost na trgu.
Za več informacij o novih napravah Canon in
sodobnih rešitvah upravljanja s tiskom, se
obrnite na podjetje Bilban d.o.o.
(P.R.)

Pisarniške rešitve Canon
Canon podjetjem zagotavlja popoln pisarniški ekosistem, od orodij za zajem in obdelavo
dokumentov do sistemov za dokumentne
procese v podjetjih. S pomočjo pisarniških rešitev Canon je odgovornim osebam v podjetjih na voljo popoln pregled nad poslovanjem podjetja, varnostjo dokumentov ter nad
potekom dokumentov znotraj podjetja.
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