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γραφείο. Σε πολλές περιπτώσεις, πολλοί εργαζό-
µενοι βασίζονται σε µία αποκλειστικά συσκευή 
για εκτύπωση, scanning, copying κ.λπ. Σε αυτά τα 
περιβάλλοντα απαιτείται µια συσκευή που µπορεί 
να επιτελέσει πολλαπλές λειτουργίες ταυτόχρονα, 
µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της παραγωγικότητας 
και τον εξορθολογισµό του workflow. 

Insights και βελτιστοποίηση
Σκεφτείτε όλα εκείνα τα εξτρά features που µπο-
ρούν να µετατρέψουν ένα MFP από µια απλή 

συσκευή σε ένα επιχειρηµατικό εργαλείο βελτιστο-
ποίησης. Οι συσκευές MFP έχουν τη δυνατότητα 
να ελέγχουν τη ροή δεδοµένων ανεξάρτητα από 
το job status, τα print queues και την ετοιµότητα 
των συσκευών µεταξύ χρηστών και ΙΤ admins. Οι 
πληροφορίες αυτές εφοδιάζουν την επιχείρηση και 
τον service provider προκειµένου να αναγνωρίσει 
τη βελτιστοποίηση και τις ευκαιρίες περικοπής 
δαπανών. 
Τέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να εκτιµήσει τη 
δέσµευση του παρόχου στα εργαλεία διαχείρισης 

συσκευών, τα utilities και τις διαθέσιµες υπηρεσί-
ες. Ένας πιο φτηνός εκτυπωτής MFP µε ελάχιστη ή 
καθόλου υποστήριξη από τον πάροχο θα κοστίσει 
πολύ περισσότερα χρήµατα µακροπρόθεσµα. Στη 
λογική αυτή οι συνεργάτες θα πρέπει να προτεί-
νουν στον πελάτη συσκευές που διαθέτουν µια 
ολοκληρωµένη σουίτα διαχείρισης συσκευών και 
εργαλείων υποστήριξης. 

Επίσης, καλό θα είναι η επιχείρηση να µην πα-
ραµελήσει τις Managed Print Services, οι οποίες 

Ξεχάστε τα φωτοτυπικά όπως τα γνωρίζατε, οι νέες 
γενιές πολυµηχανηµάτων της Canon ήρθαν για να 
αλλάξουν µία για πάντα τον τρόπο που εργάζεστε!
Για πολλά χρόνια ακούγαµε την ιστορία του 
µελλοντικού γραφείου χωρίς τη χρήση χαρτιού 
(paperless office) και κατ’ επέκταση τη µείωση 
ανάγκης για φωτοτυπικά. Ακόµη όµως η µετάβαση 
στο paperless office δεν έχει πραγµατοποιηθεί και 
τα σύγχρονα γραφεία εξακολουθούν να βασίζονται 
στην εκτύπωση για την οµαλή λειτουργία τους. 
Παρόλα αυτά, η Canon δέχθηκε την πρόκληση του 
µελλοντικού γραφείου και φρόντισε να δηµιουργή-
σει πολυµηχανήµατα που θα γίνουν σύµµαχος και 
απαραίτητο εργαλείο για οποιαδήποτε επιχείρηση 
θέλει να µεταβεί στον πολυσυζητηµένο ψηφιακό 
µετασχηµατισµό.
Οι σειρές προϊόντων imageRunner ADVANCE, 
µε την υποστήριξη της Intersys, παρέχουν όλα τα 
εφόδια για την ασφαλή ψηφιοποίηση έντυπων εγ-
γράφων, την εκτύπωση, τη σάρωση, την αντιγραφή 
και την προστασία δεδοµένων. 
Oποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το µέγε-
θός της, επενδύσει στα πολυµηχανήµατα της Canon 
θα ανακαλύψει νέους τρόπους να βελτιστοποιήσει 
την εργασιακή καθηµερινότητα και να αναβαθµί-
σει τις ψηφιακές λειτουργίες της χάρη στα προ-
ηγµένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.

Αξιόπιστος συνεργάτης στην ψηφιοποίηση
H ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και εύρεση εγ-
γράφων γίνεται ζήτηµα ελάχιστων λεπτών µε 
αυτή τη σειρά προϊόντων! Η σειρά imageRunner 
ADVANCE:
• Διαθέτει τους καλύτερους και γρηγορότερους

τροφοδότες στην αγορά µε ταχύτητα που φτάνει
εώς και 270ipm χάρη στον ανασχεδιασµό της πο-
ρείας του χαρτιού.
• Επιτρέπει την µετατροπή των έντυπων αρχείων

σε επεξεργάσιµες µορφές pptx & docx και απο-
θηκεύει ψηφιακά έγγραφα στο mailbox, desktop

του χρήστη ή σε τοποθεσία αποθήκευσης ανάλο-
γα µε την υπόδειξη του χρήστη.
• Ειδοποιεί για ξεχασµένα πρωτότυπα στον

τροφοδότη και αφαιρεί αυτόµατα  λευκές σελίδες
για πιο αποδοτική σάρωση και µικρότερο όγκο
αρχείου.

Μείωση κόστους συντήρησης & εκτύπωσης
Οι σειρές imageRunner ADVACE σχεδιάστηκαν 
ώστε να έχουν φανερά µειωµένες ανάγκες για 
συντήρηση και επισκευή κάνοντάς τες τις πιο αξι-
όπιστες σειρές πολυµηχανηµάτων στην παγκόσµια 
αγορά. Αυτό µεταφράζεται σε µικρότερη δαπάνη 
χρηµάτων & χρόνου απελευθερώνοντας έτσι 
σηµαντικούς πόρους των επιχειρήσεων για διοχέ-
τευση σε στρατηγικές ενέργειες για την αύξηση των 
εσόδων τους.

Ασφάλεια δεδοµένων & προστασία εγγράφων 
Θα αφήνατε ποτέ τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής 
σας απροστάτευτες χωρίς τα απαραίτητα µέτρα 
ασφαλείας; Προστατέψτε λοιπόν τα δεδοµένα σας 
όπως τις εγκαταστάσεις σας µε τη χρήση πολυ-
µηχανηµάτων Canon imageRunner ADVANCE. 
Καθηµερινά οι επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωπες 
µε απόπειρες παραβίασης δεδοµένων µε στόχο 

τη διαρροή ή υποκλοπή πολύτιµων εταιρικών 
πληροφοριών µέσα από τα πολυµηχανήµατα. Με 
την υποστήριξη της Intersys, τα imageRUNNER 
ADVANCE προϊόντα εγγυώνται ότι τα δεδοµένα σας 
είναι και θα παραµείνουν προστατευµένα από εξω-
τερικούς κινδύνους χάρη στις πολλαπλές δικλείδες 
ασφαλείας που διαθέτουν.

Ενσωµατωµένη δυνατότητα
διαχείρισης εκτύπωσης
Κάθε µηχάνηµα της σειράς imageRunner 
ADVANCE έχει ενσωµατωµένο uniFLOW Online 
Express χωρίς επιπρόσθετη χρέωση µε βασικές 
λειτουργίες όπως:
• Ελεγχόµενη πρόσβαση µε επικύρωση στοιχεί-

ων (pin/κάρτα, κτλ).
• «Απλή» σάρωση εγγράφων και αποθήκευση σε

cloud storage.
• Καταγραφή εξόδων εκτύπωσης, σάρωσης &

αντιγραφής.
Όλα αυτά χωρίς τη δαπάνη σε επιπλέον εξοπλισµό
καθώς το uniFLOW Online Express είναι cloud
based υπηρεσία.

Στην Intersys, έχοντας πάντα ως οδηγό τις αξίες της 
πελατοκεντρικότητας και της καινοτοµίας, στόχος 
µας είναι να παρέχουµε λύσεις που διευκολύνουν 
την καθηµερινότητα των συνεργατών µας. Η βα-
σική µας φιλοσοφία είναι µέσα από τις καινοτόµες 
λύσεις που παρέχουµε να βοηθούµε τους πελάτες 
µας να εξοικονοµήσουν από το κόστος λειτουργίας 
και από το χρόνο που αφιερώνουν καθηµερινά σε 
υποστηρικτικές λειτουργίες της επιχείρησης τους. 
Το πλούσιο portfolio λύσεων µας σε συνδυασµό 
µε βραβευµένα παγκοσµίως λογισµικά όπως το 
Therefore & το uniFLOW µας επιτρέπουν να σχε-
διάζουµε εξατοµικευµένες λύσεις που «λύνουν 
τα χέρια» των πελατών µας, τους βοηθούν να εξε-
λίξουν τις επιχειρήσεις τους και να ανακαλύψουν 
νέους τρόπους να εργάζονται.

Canon ImageRunner ADVANCE: 
O στρατηγικός σύµµαχος κάθε επιχείρησης
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