Kontrola přístupu. Kontrola nákladů.

{ Bezpečná Autentifikace,
Skenování a Účtování }

Jak přidat hodnotu
vašim Canon zařízením
Multifunkční zařízení a tiskárny Canon, navržené pro zvýšení
produktivity v kanceláři, nabízejí organizacím všech velikostí širokou
škálu působivých zařízení, postavených na inteligentní platformě,
která podporuje a doplňuje každou etapu životního cyklu dokumentů.
Chcete-li dále zlepšit možnosti zařízení a zvýšit tak jejich přínos, může
uniFLOW Online Express pomoci zvýšit produktivitu v kanceláři a
kontrolovat náklady a přístup k vašim zařízením.
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Přidaná hodnota s
uniFLOW Online Express
uniFLOW Online Express je snadno konfigurovatelné, bezpečné
řešení pro autentizaci, skenování a účtování založené na cloudu,
vhodné pro organizace, které nechtějí investovat do místních serverů
nebo do jejich správy. Je založeno na službě uniFLOW Online, která
se vyvinula tak, aby maximálně využila výhod cloudové platformy
Microsoft Azure ™. Cílem řešení je zvýšit bezpečnost a produktivitu a
současně umožnit centrální řízení všech skenovacích a kopírovacích
procesů.
Zvýšení bezpečnosti zařízení: Zajištěním bezpečného přístupu k zařízením může
uniFLOW Online Express zabránit neoprávněnému přístupu k zařízením, což zaručuje
důvěrnost dokumentů.
Zvýšení produktivity v kanceláři: Produktivitu zaměstnanců lze zvýšit poskytnutím
funkcí základního skenování, takže uživatelé mohou skenovat dokumenty přímo na svou
osobní e-mailovou adresu nebo na Google Disk™.
Řízení a omezení nákladů: Administrátoři mohou v uniFLOW Online Express sledovat a
vyhodnocovat náklady na tisk, kopírování, faxování a skenování přímo na cloudu,
následně je přiřadit k jednotlivým uživatelům.
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uniFLOW Online Express
{ Flexibilní Autentifikace }
Universal Login Manager je předinstalovaný v zařízení Canon a chrání tak zařízení před neoprávněným přístupem a používáním,
což zase chrání vaše dokumenty. Chtějí-li získat přístup k zařízením, ověřují se uživatelé jednoduše pomocí bezkontaktních
identifikačních karet společnosti nebo zadáním PIN kódů.

{ Jednoduché skenování Dokumentů }
Díky uniFLOW Online Express mohou uživatelé přímo skenovat dokumenty z jakéhokoli připojeného zařízení imageRUNNER
ADVANCE společnosti Canon. Snadné a intuitivní uživatelské rozhraní a bezpečné skenování "Skenovat sobě" a "Skenovat na
Disk Google" pomáhají dosáhnout okamžitého zvýšení jejich produktivity.

{ Sledování nákladů na Tisk, Skenování a Kopírování }
uniFLOW Online Express umožňuje správcům sledovat náklady na tisk, kopírování, faxování a skenování v organizaci, což
usnadňuje správné přidělování nákladů jednotlivým uživatelům. Na webovém portálu systému se zobrazuje základní přehled o
aktuálním stavu tiskového prostředí v organizaci a lze zde také vytvářet různé sestavy, které poskytují podrobné či souhrnné
informace o uživatelích, zařízeních či hlášení za zvolené časové období.

{ Infrastruktura založená na cloudu }
Inovativní technologie uniFLOW Online Express znamená, že není
požadován žádný lokální server. Veškerá konfigurace a správa
systému je k dispozici na cloudu a poskytuje administrátorům
online nástroje pro vytváření reportů a ovládací panely systému.
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Okamžité
Přínosy
{ Zamezení neoprávněného použití zařízení }
uniFLOW Online Express umožňuje správcům povolit přístup k tiskárnám Canon pouze oprávněným uživatelům. Tím lze
zabránit zneužití dat, protože zařízení je uzamčeno, takže funkce pro tisk, skenování, kopírování a faxování nejsou k dispozici
neoprávněným zaměstnancům nebo návštěvníkům.

{ Zvýšení produktivity v kanceláři }
uniFLOW Online Express výrazně zjednodušuje skenování dokumentů na zařízeních Canon imageRUNNER ADVANCE. Pohodlné
uživatelské rozhraní umožňuje snadné skenování dokumentů na email nebo na účet služby Google Drive uživatele.

{ Získání kontroly nad náklady }
uniFLOW Online Express pomáhá správcům získat úplnou kontrolu nad tiskem, kopírováním, skenováním a faxováním. Může
zviditelnit výdaje uživatelů a oblasti, kde mohou být náklady sníženy. Díky jedinečné technologii systému je realizován i okamžitý
finanční přínos, jelikož nejsou vyžadovány žádné lokální servery a také zatížení IT oddělení se sníží.
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Chcete získat více?
Zatímco uniFLOW Online Express poskytuje bezpečnou autentizaci
založenou na cloudu, skenování a účtování organizacím s pouze
malým počtem zařízení Canon, může být nutné rozšířit používanou
tiskovou flotilu, neboť požadavky organizací se časem mění nebo
rostou. UniFLOW Online Express lze jednoduše upgradovat na
uniFLOW Online přidáním předplatného za účelem poskytnutí funkcí
včetně zabezpečeného tisku (My Print Anywhere), mobilního tisku a
vylepšených možností účtování úloh.
{ Bezpečný tisk / My Print Anywhere }
Uživatelé uniFLOW Online jsou schopni bezpečně tisknout důvěrné dokumenty. Všechny tiskové úlohy zůstávají v osobní
zabezpečené tiskové frontě uživatelů, dokud se uživatel na zařízení neověří a neuvolní je. Tiskové úlohy následují uživatele ze
zařízení na zařízení, takže mohou být uvolněny na libovolné tiskárně, kterou si uživatel vybere. Možnosti dokončení úloh také
lze před tiskem změnit přímo na zařízení. U zařízení jiných než Canon lze připojit HW terminál uniFLOW Release Station, který
poskytuje funkci My Print Anywhere ve smíšené flotile zařízení.


Uživatel
odešle
tiskovou
úlohu
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Tisková úloha je
zastavena v
systému

Uživatel může přejít k
libovolnému zařízení a
svou úlohu vytisknout

{ Mobilní tisk }
Bez ohledu na umístění mohou uživatelé používat své smartphony nebo tablety k bezpečnému tisku dokumentů. Dokumenty
lze odeslat buď zasláním e-mailu na příslušnou e-mailovou adresu nebo pomocí jejich nahrání přes webové rozhranní portálu.
Všechny odeslané úlohy se zobrazí v zabezpečené tiskové frontě uživatele a jsou správně rozpoznány, zaúčtovány a
spravovány. Všechny mobilní tiskové úlohy se také zobrazují v miniaplikaci "Mobilní tiskové úlohy". Zatímco úloha zůstává v
zabezpečené tiskové frontě, mohou ji uživatelé pomocí stejného widgetu také smazat. Mobilní tisk je k dispozici také hostům.

E-Mail

Tisk
hostů

Nahrání
pomocí webu

{ Účtování Non-Canon zařízení }
Stejně jako sledovat zařízení Canon, podporujících ULM, může uniFLOW Online také sledovat využití jiných síťových a stolních
zařízení. UniFLOW SmartClient umožňuje správcům monitorovat i ta zařízení, která nejsou přímo připojena k uniFLOW Online.
U zařízení připojených prostřednictvím terminálu uniFLOW Release Station je možné tisknout i kopírovat, pokud je použit
blokovací kabel pro kopírování.
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{ Kontrola přístupu. Kontrola nákladů. }
uniFLOW Online Express znamená žádné náklady na nákup nebo údržbu lokálních serverů.
uniFLOW Online Express zajišťuje bezpečnost zařízení.
uniFLOW Online Express usnadňuje jednoduché a bezpečné skenování pro vaše uživatele.
uniFLOW Online Express sleduje kompletní náklady na tisk, kopírování, skenování a faxování.

www.uniflowonline.com

