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Портфолио imageRUNNER 
ADVANCE DX 
ТРАНСФОРМИРАЙТЕ 
СВОЕТО БЪДЕЩЕ
Как изглежда бъдещето за работното място? Това е въпрос, върху 
който всяка компания размишлява, докато преминаваме през 
непрекъсната трансформация към по-оптимизирани начини на работа.

Гледайки напред в бъдещето, за организациите ще става все по-малко 
важно да вземат решения за местоположението на своята работна 
сила, а екипите ще сменят различни местоположения, както сметнат 
за добре. 

Тъй като начинът, по който работим, се 
променя толкова значително, също така 
се променят и изискванията ни към 
нашите устройства за печат и 
сканиране.

Преди 10 години от един принтер се 
искаше само да прави физически копия на 
документи. Тази необходимост не е 
изчезнала, но за да отговори на 
днешните стилове на хибридна работа, 
един принтер има нужда от нови 
възможности, които да го превърнат в 
събирателен център както за печат, 
така и за цифрови работни процеси:

За да осигури ефективни хибридни 
работни процеси, той трябва да бъде 
мястото, където не само цифровите 
документи се преобразуват в печатни, 
но и печатните се преобразуват в 
цифрови. Трябва да се свързва 
безпроблемно с приложенията на 
работното ви място, позволявайки на 
документите да се придвижват лесно в 
работните процеси.

И трябва да гарантира сигурност, 
защитавайки най-чувствителната 
информация на вашия бизнес в целия 
жизнен цикъл на документите. 

Портфолиото на imageRUNNER ADVANCE 
DX на Canon е проектирано с мисълта за 
ефективната хибридна работа. 
Наследявайки характеристиките на 
многократно награждаваната 
платформа imageRUNNER ADVANCE от 
3-то поколение, портфолиото от 
интелигентни многофункционални 
устройства включва най-новите 
технологии за сканиране и обработка на 
документи и вградена усъвършенствана 
облачна свързаност. Продуктивно, 
сигурно и свързано, портфолиото 
imageRUNNER ADVANCE DX ви помага да 
продължите напред във вашето 
пътешествие в цифровата 
трансформация, като безпроблемно 
интегрирате физически печат и цифрова 
информация.

Гама черно-бели устройства

Гама цветни устройства

В основата на този „хибриден“ стил на 
работа стоят технологиите. Всяка 
организация преминава през цифрова 
трансформация, което ще позволи на 
служителите да работят, да се 
свързват и да си сътрудничат, където 
и да се намират. 

НАЙ-НОВ  
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ТРАНСФОРМИРАНЕ НА 
ПРОДУКТИВНОСТТА

Докато организациите се приспособяват към по-разпръснатата географски 
работна сила, те преосмислят как използват офиса и от друга страна как 
управляват документите и информацията.

Много организации, които смятат да прилагат дистанционна работа в 
дългосрочен план, ще имат по-малко служители в офиса ежедневно.

Когато служителите са в офиса, те ще искат да работят възможно най-
продуктивно. Така че, когато става въпрос за управление на документи – от 
отпечатване на брошура до сканиране на договор – те се нуждаят от 
устройства, които са бързи, лесни за използване и поддържат ефективни 
документни процеси.

Нашите устройства предлагат високи скорости на сканиране и печат, за да 
върви работата ви възможно най-гладко.

Междувременно усъвършенствана технология за сканиране работи 
безпроблемно с нашия софтуер uniFLOW Online, за да поддържа вашите 
служители продуктивни, като свежда до минимум времето, прекарано в 
изпълнение на ненужни задачи. Задачите, като именуване, избор на място за 

ОСНОВНИ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



съхранение, влизане във външни 
системи и съхраняване на групи 
документи са автоматизирани. 
Нашите устройства също 
използват машинно самообучение, за 
да запаметяват предпочитани 
настройки за сканиране, печат и 
довършителни операции, като 
свеждат до минимум времето, 
прекарано при устройството, и 
спестяват ценно време на 
служителите, което иначе се губи в 
повторно въвеждане на информация 
за обичайни задачи.

Освен това функция OCR (оптично 
разпознаване на текст), осигурена 
от технологията IRIS, е вградена 
във всички устройства и дава 
възможност за автоматично 
класифициране на документи и 
извличане на данни. Функцията Filing 
Assist, която е достъпна чрез 
uniFLOW Online, може автоматично 
да идентифицира и картотекира 
сканирани документи.

Подробности за сканирания 
документ, като тип на документа 
или фирмата, се извличат в момента 
на сканирането и се използват за 
незабавно именуване и съхраняване 
на файловете на правилното място 
в облака. Софтуерът може също 
така да се самообучи да разпознава 
обичайни бизнес документи, за да 
осигури по-бързо автоматично 
картотекиране следващия път.

Извлечената информация може също 
да бъде импортирана директно във 
вашия софтуер за работни процеси, 
което означава, че служителите ще 
отделят по-малко време за ръчно 
въвеждане на данни.

Тази технология не само спестява 
време на вашата работна сила, но 
намалява грешките, като 
идентифицира грешни, неточни или 

лоши данни при сканиране. Нашето 
портфолио е проектирано за 
възможно най-лесно използване с 
унифициран интерфейс и начин на 
работа, независимо кое устройство 
използвате.

Това улеснява въвеждането на нови 
устройства сред вашите 
служители, които няма нужда да 
учат нови функционалности. 
Междувременно опростеният 
интерфейс означава, че ще губят 
по-малко време за управление на 
функциите. 

И накрая, портфолиото на 
imageRUNNER ADVANCE DX помага да 
се създаде ефективна хибридна 
работна среда чрез свързаност. 
Устройствата се свързват 
безпроблемно със съществуващия ви 
софтуер за работни процеси и 
предлагат съвместимост с редица 
публични облачни платформи, 
гарантирайки, че работната ви сила 
може да сканира и отпечатва към/от 
популярни приложения, като Dropbox 
и OneDrive.

Устройствата също така улесняват 
свързването на служителите, 
работещи локално и дистанционно, 
като улесняват цифровизирането на 
информацията, което означава, че 
служителите могат ефективно да 
имат достъп до документите, от 
които се нуждаят, от всяко място. 
Портфолиото е съвместимо с 
приложението Canon PRINT Business 
и приложението uniFLOW Online, 
което ви позволява дистанционно да 
управлявате устройството и да 
избирате функции за печат и 
сканиране, без да го докосвате.
Това позволява на служителите да 
отпечатват и сканират от всяко 
устройство, без да са физически 
близо до него. 

Нашите устройства използват 
автоматизация и машинно 

самообучение, за да спестят на 
служителите ценно време.



Работата в нова работна среда означава множество 
притеснения, свързани със сигурността, особено защото 
данните ще преминават през места и устройства извън 
VPN мрежата.
Като устройство със свързаност, един принтер с достъп до облака 
трябва да предлага надеждна защита, за да гарантира, че информацията 
няма да попадне в грешните ръце.

Портфолиото imageRUNNER ADVANCE DX предлага най-новите 
технологии за сигурно сканиране в гамата хардуер, софтуер и услуги на 
Canon.

Наборът от технологии и функции за информационна сигурност гарантира 
поверителността, достъпността и наличността на вашата информация 
през целия ѝ жизнен цикъл, без да се намалява производителността.

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА 
СИГУРНОСТТА И 
РЕГУЛАТОРНОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ

ОСНОВНИ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Съответствието с променящото се 
законодателство, включително ОРЗД, все 
повече се превръща в бизнес приоритет.

Портфолиото и неговите услуги 
удовлетворяват нуждите от физическа и 
цифрова сигурност, без да се ограничава 
достъпът на служителите до данните, 
информацията и документите, които са 
им необходими, за да си свършат 
работата.

Това означава платформа с вградена 
сигурност, снабдена с удостоверяване и 
контрол на достъпа, сигурен достъп до 
публични облачни услуги и оптимизирана 
сигурност на документите, която 
осигурява максимална надеждност на 
политиките за сигурност на 
устройствата и свежда до минимум риска 
от загуба на данни.

Портфолиото на imageRUNNER ADVANCE 
DX е напълно защитено от широк 
спектър от атаки – от проверка на 
системата при стартиране до защита 
от модифициране на фърмуера и 
блокиране на изпълнението на всякакви 
неупълномощени програми. Последното се 
предоставя от водещия доставчик на 
технологии за киберсигурност McAfee със 
своя софтуер McAfee Embedded Control. 
Комбинацията от тези функции за 
сигурност не позволява на 
потенциалните хакери да заобикалят 
защитните механизми на устройствата. 

Syslog данните осигуряват информация за 
сигурността на устройството в реално 
време, която може да бъде анализирана 
от подходящо решение на друг 
производител с помощта на признати в 
индустрията стандарти, и подобряват 
интегрирането на портфолиото с всяко 
решение за управление на информацията 
за сигурност и събития (SIEM).
Влизането в устройствата чрез 
удостоверяване на потребителя 
означава, че дори задачи, изпратени от 
мобилни устройства, могат да бъдат 
задържани и отпечатани сигурно чрез 
uniFLOW Online, което защитава 
поверителността. За да се предотврати 
неупълномощеното разпространение на 
поверителна информация, различни 

функции на устройството могат да 
бъдат дезактивирани за отделни 
потребители, а визуалните и звукови 
предупреждения за забравен оригинал ви 
уведомяват, ако сте оставили в 
устройството поверителна информация 
при сканирането на оригинали.

Функцията за отпечатване от гости 
също така позволява защитено ad hoc 
отпечатване от мобилни устройства без 
достъп до мрежата на вашата компания.
Към стандартно инсталирания uniFLOW 
Online Express може да се добави още 
по-голям контрол чрез надстройване до 
uniFLOW Online или цялостното решение 
uniFLOW. 

Функцията за изтриване на твърдия диск 
и SSD изтрива физически всички данни след 
приключване на всяка задача.

Функцията за форматиране на твърдия 
диск и SSD премахва и презаписва всички 
данни на твърдия диск в края на жизнения 
му цикъл.

Функцията за криптиране на твърдия диск 
и SSD защитава информацията дори след 
отстраняване на твърдия диск и вече е 
валидирана по FIPS 140-2 за избрани модели.

Технологията SMB 3.0 осигурява защитено 
криптиране

Криптирано отпечатване и сканиране и 
защитен воден знак.

Поддръжка на две мрежи.

TPM 2.0 за технология с по-надеждно 
криптиране.

Набор от технологии и функции 
за информационна сигурност 

гарантира поверителността, 
достъпността и наличността на 
вашата информация през целия ѝ 

жизнен цикъл.

Допълнителните функции, стандартни за
imageRUNNER ADVANCE DX включват:



Устойчивостта на природата и обществото никога не е 
била на по-високо място в корпоративния ни дневния 
ред. Искрено вярваме в ползите, които Canon, нейните 
служители, продукти и услуги могат да дадат на 
нашите клиенти и обществото като цяло. 
Ето защо работим, следвайки философията Kyosei – японска дума, 
която означава „да живеем и работим заедно за общото благо“. 
„Общото благо“ се определя от Целите на ООН за устойчиво 
развитие (ЦУР), които предоставят рамка за Canon за управление на 
нейните социални и екологични въздействия.

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА 
УСТОЙЧИВОСТТА

ОСНОВНИ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Портфолиото imageRUNNER ADVANCE 
DX се ръководи от тези ценности. 
Най-новата серия imageRUNNER 
ADVANCE C5800 генерира до 18% по-малко 
CO2 през целия жизнен цикъл на продукта, 
а конструкцията на гамата намалява 
използването на материали с до 20% в 
сравнение със своя предшественик – 
серията imageRUNNER ADVANCE DX 5700.

Междувременно интелигентната 
технология оптимизира настройките, 
свеждайки до минимум отпадъците, 
енергията и консумацията на хартия.
Например софтуерът на устройството 
може да елиминира празни страници, 
докато подобрената мощност на 
обработка и възможностите за преглед 
преди печат намаляват необходимостта 
от отпечатване и повторно 
отпечатване на важни документи. 

Поддържа се също възможно най-ниско 
потребление на електроенергия 
благодарение на усъвършенстваните 
режими на покой, което означава, че няма 
прекомерна употреба на енергия. 
Подобренията в топимостта на тонера 
в последното поколение от 
портфолиото, серията imageRUNNER 
ADVANCE DX C5800, доведоха до 15% 
намаление на TEC стойността в 
сравнение с предходните модели със 

същата скорост на печат. По този начин 
се постига по-висока скорост на печат 
(70 ppm) със същата консумация на 
енергия като на предходния 60 ppm 
модел.

Усъвършенстваните работни процеси и 
аналитичните данни, достъпни чрез 
платформата imageRUNNER ADVANCE 
DX, означават, че можете да 
оптимизирате своите машини с течение 
на времето, за да гарантирате, че 
функцията за печат предоставя 
максимална стойност. 

Тези характеристики позволяват на 
портфолиото на Canon да споделя 
съвременните ценности на 
организациите, осигурявайки и 
поддържайки максимална функционалност 
и същевременно оказвайки положително 
влияние върху екологичния отпечатък на 
работното място.

Чрез непрекъснати иновации ние се 
стремим да намалим въздействието 
върху околната среда на нашите 
продукти през целия им жизнен цикъл. 
Тези промени помагат на вас на свой ред 
да постигнете целите и ценностите на 
вашата организация за устойчивост.

iR ADV DX C5800

Моделите от най-новата серия 
imageRUNNER ADVANCE C5800 

генерират до 18% по-малко CO2 
и тежат с 20% по-малко от 
своите предшественици.



ЦИФРОВА 
ИНТЕГРАЦИЯ
Имате нужда от решение, което да е достатъчно 
гъвкаво, за да е съвместимо с вашата облачна 
стратегия и съществуващ софтуер. Такова, което да 
работи както сега, така и в бъдеще.

Интеграцията с платформи за 
съхранение в облака, включително 
Box, Evernote, Dropbox и OneDrive, 

незабавно трансформира 
събирането на данни.

Ето защо портфолиото imageRUNNER 
ADVANCE DX е напълно съвместимо с 
водещи цифрови услуги и различни 
решения на Canon. Решението uniFLOW 
Online Express е стандартно 
инсталирано и готово за използване, 
добавяйки вградени функции за 
сигурност, за да се предотврати 
неупълномощена употреба, като 
например удостоверяване при 
устройството, двустепенно 
удостоверяване и ограничаване на 
функциите на устройството.

Усъвършенствани функции за анализ и 
управление на устройствата също се 
предлагат стандартно. Ако вашите 
изисквания нараснат, устройствата 
могат също лесно да се надградят до 
uniFLOW Online, когато са необходими 
повече облачни конектори и 
допълнителни функции за сигурност и 
генериране на отчети. 

Допълнителните облачни възможности 
включват услуги за облачна съвместна 
работа – автоматизация на процесите 
(CWC-PA) на Canon – лесният, 
интелигентен и отговарящ на 
регулациите начин за управление на 
критични за бизнеса документи и 
процеси направо чрез устройството на 
Canon, без да са необходими сложни 
информационни системи. Услугите за 
облачна съвместна работа – 

автоматизация на процесите са част 
от услугите за цифрова 
трансформация (DTS) на Canon, които 
обединяват водещия ни хардуер и 
софтуер в интегрирана технологична 
екосистема, предназначена да подкрепи 
вашия път към цифровата 
трансформация.

Това предложение съчетава управлявани 
услуги за печат и решения за съвместна 
работа на служителите, последните 
от които включват CWC-PA. Работейки 
безпроблемно с широкообхватните 
хардуерни и софтуерни технологии с 
облачна свързаност на Canon, CWC-PA 
позволява на компаниите да 
трансформират цифрово управлението 
на съдържание чрез напълно облачна 
SaaS платформа. 

Интеграцията с платформи за 
съхранение в облака, включително Box, 
Evernote, Dropbox и OneDrive, незабавно 
трансформира събирането на данни. 

Междувременно автоматизацията на 
работните процеси в облака чрез 
бизнес приложения, включително 
Therefore или Concur, гарантира, че 
усъвършенстваните работни процеси 
се интегрират безпроблемно в 
съществуващите процеси.



УСЛУГИ ЗА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НА CANON
Ускорете своята цифрова трансформация независимо от това къде работите с нашите комбинирани услуги 
и решения за управление на устройства и информация, създадени за безпроблемна интеграция на хартиени и 
цифрови документи.

Предоставяни чрез облака, локално или в хибридна среда, нашите услуги за цифрова трансформация, които 
комбинират революционни продукти, услуги и решения, ви помагат да постигнете целите за подобрена 
продуктивност, съвместна работа, сигурност, регулаторно съответствие и устойчивост.

Диаграмата по-горе демонстрира как елементите на 
нашата технологична екосистема работят заедно, 
включително нашите управлявани услуги за печат, 
решения за съвместна работа на служителите и 

нашите устройства с облачна свързаност.

УСТРОЙСТВА С 
ОБЛАЧНА 

СВЪРЗАНОСТ
СЪВМЕСТНА 
РАБОТА НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ

УПРАВЛЯВАНИ 
УСЛУГИ ЗА 

ПЕЧАТ
Подобрени услуги

Основни услуги

Решения за автоматизация на процесите

Усъвършенствани решения за сканиране

Решения за облачна свързаност



Canon е синоним за „технологии за работа с 
изображения“. Използваме технологиите за работа с 
изображения, за да направим промяната възможна.
За нашите клиенти, докато преминават през цифровата 
трансформация и работят по нови начини.

За цялостна промяна в обществото с постоянния ни фокус върху 
устойчивостта като част от нашето корпоративно наследство и 
култура. 

Освен това ние се променяме, докато инвестираме в нови пазари, 
продукти и технологии, така че сме тук в дългосрочен план в полза на 
всички – нашите клиенти, нашите хора и обществото като цяло.

Компанията Canon е изградена върху 4 ключови стълба: 

Иновации – Дълга история на иновации за обработка на 
изображения, предоставящи авангардни технологии в 
продължение на повече от 80 години. Винаги първи в 
иновациите и силен ангажимент към бъдещото развитие на 
технологиите. 

Поддръжка – Разнообразно портфолио от услуги за осигуряване 
на най-високо качество, водещо до удовлетвореност на 
клиентите. Екипи от експерти, работещи за повишаване на 
ефективността и ангажирани с отключване на потенциала за 
нашите клиенти. 

Сигурност – Решенията и услугите на Canon осигуряват 
защита на всички документи и чувствителни данни, независимо 
дали са на хартия, или в цифров формат, през целия жизнен 
цикъл на документите. С вградена сигурност, решенията и 
услугите са изградени с мисъл за сигурността. 

Устойчивост – Canon е съгласувала своите практики за 
устойчиво развитие с Целите на ООН за устойчиво развитие 
(ЦУР), като например ангажименти за намаляване на емисиите 
на CO2 през жизнения цикъл на продуктите чрез намаляване 
на размера на опаковките и консолидиране на 
дистрибуторските центрове.

Комбинацията от всички тези елементи прави Canon 
подходящия партньор за вас. 

ЗАЩО CANON
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