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Comby og Canon præsenterer
’PrintBy Managed print’
Med et strategisk samarbejde med Canon introducerer
vi et nyt printservice-koncept, som vi kalder PrintBy.
Til løsningen leverer Canon deres prisbelønnede
imageRUNNER DX serie, og vi leverer vores stærke MSPkoncept. Disse to elementer giver markedets stærkeste
og bedste løsning.
Canon har produceret kvalitetsprodukter indenfor
print, scan og kopi i mange år og er kendt for deres
kvalitet og brugervenlighed.
Comby har leveret IT-ydelser de sidste 20 år, og vi har
de sidste seks år specialiseret os i serviceydelser til
faste priser med en høj tilgængelighed.
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Servicebeskrivelse
Med vores PrintBy servicekoncept tager Comby
ansvaret for, at jeres printløsning fungerer, og at
maskinerne har alle forbrugsstoffer, herunder toner og
fuser. Når maskine er ved at løbe tør for toner, sender
vi en ny.
Skulle der opstå et problem med en maskine, sendes
en servicetekniker ud for at løse problemet. Kan
problemet ikke løses indenfor otte arbejdstimer efter
det er fejlmeddelt, ombytter vi maskinen, så du er
sikker på altid at have en printløsning, der fungerer.
Vi sikrer også, at din løsning altid er sikker og opdaterer
både firmware og software i maskinen, når disse
frigives fra producenten. Dette beskytter dine data og
sikrer dig mod, at hackere kan benytte maskinen som
vej ind i jeres netværk.
Hver måned fremsender vi en statusrapport over
helbred og forbrug på jeres printløsning. Dette gør det
nemt at vurdere, om der skal skiftes printer, så du altid
har den printer, der passer til dit behov.
Altså er det eneste du selv skal levere papir og
internetforbindelse til overvågningen.
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imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien

Valget er dit
CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER

• Scan og print dokumenter, uanset hvor I befinder jer,

med forbedret cloud-tilslutning, der tilbydes med
genanvendelige printformater for endnu mere
brugervenlighed
• uniFLOW Online Express, der har cloud-baseret
software som standardudstyr, tilbyder en enkelt
integreret løsning til øget enhedssikkerhed og forenkling
af printadministration
• Canons MEAP-platform optimerer processer ved at
integrere dokumentindsamlings- og output
management-løsninger samt forskellige applikationer
som f.eks. uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Google
Cloudprinter og Canon PRINT Business

• Opgradér til uniFLOW Online* for forbedret sikkert print,

BÆREDYGTIGHED

mobilt print og gæsteprint fra enhver enhed

• Kombinationen af 'Bekræft systemet ved opstart' og

McAfee Embedded Control Software sikrer, at enhedens
funktionalitet aldrig kompromitteres pga. manipulation
af firmware og programmer – alt sammen i realtid

• Redigér printindstillingerne på enhedsniveau for at få
et nøjagtigt scanningsoutput

• Støjsvag drift og reduceret tryk på papir under

scanning takket være teknologier som f.eks. digital
registrering og en jævn, intern ADF-struktur
• Automatiserede og digitaliserede processer minimerer
papirforbruget til et papirløst kontor
• Reducér spild takket være en højkvalitetsscanningsfunktionalitet, der bl.a. omfatter justering af
digital skævhed og avanceret smudsafvisende glas

PRODUKTIVITET
Du strikker selv din løsning sammen
ud fra en af vores
• Hurtig scanning i høj kvalitet med 270 ipm (A4) med
tilslutningsmuligheder
tre grundmodeller. Når du• omfattende
har fundet
modellen, der
Automatiseret scanning, arkivering og søgning øger
passer til dit behov, vælger
du først hvor mange print
• Enhedsstyringsværktøjer som f.eks. iWMC giver
centraliseret kontrol over enhedsflåden og
duSIKKERHED
vil have inkluderet og herefter
vælges det tilbehør,
printadministrationen
• Automatisk fjernelse af tomme sider ved scanning
minimerer
behandlingstider
som
du skal bruge.
• Sikr jeres informations fortrolighed og sikkerhed på
• Genanvendelige formater, automatiske filnavne fra
tværs af netværket med IPsec og firewall-funktionalitet

• Konfigurér enhedsgodkendelse, totrinsgodkendelse og
enhedsfunktionsbegrænsninger for både enheds- og
cloud-baserede sikkerhedsforanstaltninger
• Krypteret PDF-scanning sikrer dokumentsikkerhed
under scanningsprocessen

tjenester og OCR med IRIS muliggør nem håndtering og
hurtig behandling af dokumenter

Du vælger selv kontraktperioden fra 48 - 60 måneder,
og har altid mulighed for at udtræde af aftalen mod et
mindre exit-beløb.

* uniFLOW Online er tilgængelig som et enhedsbaseret cloud-abonnement til dokumentoutput og Capture Management. Afhængigt af virksomhedens behov kan brugerne opgradere til uniFLOW Online for at låse
op for en række avancerede fordele, herunder: Øget sikkerhed med brugergodkendelsesmetoder. Brugertilpassede workflows øger produktiviteten. Reduceret spild vha. frigivelse af job ved enheden. Et intuitivt
cloud-dashboard udnytter data i realtid. Større kontrol over adgang og brug reducerer printomkostninger.
BEMÆRK – visse funktioner er kun aktiveret med kombinationen af IR ADV DX og uniFLOW Online

Hvis
du har behov for et andet setup, så finder vi
HURTIGT OVERBLIK
naturlig
en løsning.
• Format: A3 farve
• Printhastighed: 35-60 sider/minut (A4)
• Papirforsyningskapacitet (maks.): 6.350 ark
• Opvarmningstid: 4 sekunder eller mindre
• Finishingfunktioner: Sætsortering, staksortering,
forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning,
eco-hæftning, on demand-hæftning
• Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og
XPS
• Tilbehør: Indbygget EFI Fiery

• Scanningshastighed: 270 ipm (A4)

• Forbedret cloud-tilslutning giver mulighed for fælles adgang
til dokumenter hvor som helst med formater, der kan
genbruges, så de er nemme at håndtere

• Nøjagtig og hurtig scanning takket være Canons innovative
nye papirfremføringsmekanisme og smudsafvisende glas

•

• Printsprog: UFR II, PCL6,
Adobe® PostScript 3™

• Printopløsning: 1200 x 1200

scannes, søges og gemmes intuitivt med programmer som
OneDrive, SharePoint, Concur og Dropbox

• McAfee Embedded Control-software og andre

sikkerhedsfunktioner giver fuldstændig ro i sindet og en
komplet beskyttelse af dokumenter, netværk og enheder
• Forenklet printadministration er aktiveret med centralt
styrede printindstillinger og analyse af enhedsbrug, der
leveres via den indbyggede uniFLOW Online Express (uFOE)
• Støjsvag ADF-drift, lavt energiforbrug og reducerede
udledninger mindsker miljøpåvirkningen

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

KERNE
Udfør rutinemæssige
kontoropgaver sikkert og nemt
med minimal hardware, indbygget
software (herunder uFOE) og
tjenester, der tilbyder komplet
enhedsvedligeholdelse og -support.

SKRÆDDERSYET
SOFTWARE

HARDWARE
TJENESTER

FORBEDRET
Øg ydeevnen med forbedringer
såsom finishingfunktioner og
sikkerhedstilføjelser, f.eks. Data
Removal Service. Vælg løsninger til
at udvide cloud-funktionerne med
uniFLOW Online, herunder avanceret
scanning direkte med Google-konti.

Vælg skræddersyede løsninger til
ethvert forretningsbehov ved at
fjerne byrder fra printadministration.
Kontakt en af vores Canoneksperter for at drøfte jeres behov,
med skræddersyede løsninger og
muligheder for Managed Services.
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En fleksibel løsning
uden binding
I PrintBy konceptet har vi udvalgt 3 modeller, som du
kan leje. Alle de opstillede printere er fabriksnye.
Vi installerer og servicerer din printer og vi sørger for, at
du aldrig løber tør for toner. Toneren, service, løbende
opdatering og andre forbrugsdele er nemlig inkluderet i
prisen.
Priseksempler på 3 forskellige konfigurationer:
Eﬀektiv A4 printer

Populær A3 printer

Superhurtig A3 printer

Canon imageRUNNER DX C357i

Canon imageRUNNER DX C3730i

Canon imageRUNNER DX C5850i

Bordprinter (Scan/print/kopi)
Op til 25 print/minut
Op til A4
Inkl. 1000 print/måned
10,1" TFT LCD skærm

Multifunktion (Scan/Print/Kopi)
Op til 30 print/minut
Op til A3
Inkl. 1500 print/måned
10,1" TFT LCD skærm
Inkl. 2 bakker til 1200 Ark (Kan
udbygges til max. 2300 Ark)
Hurtigstart på 4 sek. (eller
mindre)

Multifunktion (Scan/print/kopi)
Op til 50 print/minut
Op til A3
Inkl. 6000 print/måned
10,1" TFT LCD skærm
Inkl. 2 bakker til 1200 Ark (Kan
udbygges til max. 6350 ark)
Hurtigstart på 4 sek. (eller
mindre)
Sæt sortering

Populære tilkøb
Ekstra print pr. måned
Ekstra bakker

Populære tilkøb
Ekstra print pr. måned
Ekstra bakker

772

/md.

1257

Populære tilkøb
Ekstra print pr, måned
Ekstra bakker
Hæftning
Kort læser

/md.

2026

/md.

Priserne er ekskl. moms og baseret på, at aftalen løber i 4 år. Afbrydes aftalen inden de 4 år, vil der blive faktureret et
exit fee reguleret ud fra, hvor længe aftalen har løbet og standen af den maskine, som returneres.
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Indhold
Vælg blandt de tre maskiner og find
eventuelt udstyr, som du måtte have brug
for.

Løsning 1: Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

8

Løsning 2: Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730

12

Løsning 3: Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5750

16

Software: uniFLOW online

20

Hvem er Comby?
Comby er en IT-virksomhed, der blev stiftet i år 2000 med et ønske om at
udfordre det eksisterende og gøre det bedre. Siden vi startede, har vi boet på
Grønland og leveret IT-løsninger til både private og erhvervskunder. Og nu slår vi
også vores folder i Danmark, hvor vi servicerer danske erhvervskunder.

Løsning 1:
imageRUNNER
ADVANCE
C257/357-serien

INTELLIGENT, ALSIDIG,
MULTIFUNKTIONEL
A4-FARVEPRINTER
MED FLEKSIBLE
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Kompakte og effektive enheder til print
af A4 i farve, designet til at beskytte og
strømline travle kontorer. Her kommer
innovativ scanningsteknologi og smart
software i tæt samarbejde.

SIKKERHED

PRODUKTIVITET

KOMPAKT DESIGN

BÆREDYGTIGHED

CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Side 8

imageRUNNER ADVANCE DX C257/357-serien
OVERSIGT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format: Farve A4
Papirforsyningskapacitet (maks): 2.300 ark
Opvarmningstid: 4 sekunder eller mindre
Efterbehandlingsfunktioner: Sætsortering, staksortering,
forskydning*, hæftning*, (Kun med ekstra Finisher)
Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG, og XPS
ADF-type: Plade og DADF

•
•

Printhastighed: 25-35 sider/min. (A4)
Scanningshastighed: 190 ipm (A¤)

•
•

Printsprog: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Printopløsning: 600 x 600 til 1200 x 1200 (ækvivalent)

Forbedret cloud-tilslutning giver mulighed for fælles adgang
til dokumenter hvor som helst med formater, der kan
genbruges, så de er nemme at håndtere
Nøjagtig og hurtig scanning takket være Canons innovative,
nye papirfremføringsmekanisme og smudsafvisende glas
Effektiv automatisering af workflows betyder, at dokumenter
scannes, søges og gemmes intuitivt med programmer som
OneDrive, SharePoint, Concur og Dropbox
McAfee Embedded Control-software og andre
sikkerhedsfunktioner giver fuldstændig ro i sindet og en
komplet beskyttelse af dokumenter, netværk og enheder
Forenklet printadministration er aktiveret med centralt
styrede printindstillinger og analyse af enhedsbrug, der
leveres via det integrerede uniFLOW Online Express (uFOE)

•

Støjsvag ADF-drift, lavt energiforbrug og reducerede
udledninger mindsker miljøpåvirkningen

•

Kan nemt integreres i kontorer af alle størrelser med det
pladsbesparende design, med enheder til bord eller gulv

Undgå p

rinterbø
vl

Lej din p
r

inter

PrintBy
fra
Comby
Side 9

imageRUNNER ADVANCE DX C257/356-serien
SIKKERHED

•
•
•
•
•

BÆREDYGTIGHED

Beskyt jeres informations fortrolighed på tværs af netværket
med IPsec og firewall-funktionalitet

• Redigér printindstillingerne på enhedsniveau for at få

Konfigurér enhedsgodkendelse, totrinsgodkendelse og enhedsunktionsbegrænsninger for både enheds- og cloud-baserede
sikkerhedsforanstaltninger

scanning takket være teknologier som f.eks. digital
registrering og en jævn, intern ADF-struktur
• Automatiserede og digitaliserede processer minimerer
papirforbruget til et papirløst kontor
• Reducér spild takket være en højkvalitetsscanningsfunktionalitet, der bl.a. omfatter justering af
digital skævhed og avanceret smudsafvisende glas

Krypteret PDF-scanning sikrer dokumentsikkerhed under
scanningsprocessen
Opgradér til uniFLOW Online** for forbedret sikkert print, mobilt
print og gæsteprint fra enhver enhed

et nøjagtigt scanningsoutput

• Støjsvag drift og reduceret tryk på papir under

Kombinationen af 'Bekræft systemet ved opstart' og
McAfee Embedded Control Software sikrer, at enhedens
funktionalitet aldrig kompromitteres pga. manipulation
af firmware og programmer – alt sammen i realtid

CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER:

PRODUKTIVITET

•
•
•
•
•

Hurtig scanning i høj kvalitet med 190 ipm (A4) med
omfattende tilslutningsmuligheder
Automatiseret scanning, arkivering og søgning øger effektiviteten
og reducerer menneskelige fejl
Enhedsstyringsværktøjer som f.eks. iWEMC giver centraliseret kontrol
over enhedsflåden og printadministrationen
Automatisk fjernelse af tomme sider ved scanning minimerer
behandlingstiden
Genanvendelige formater, automatiske filnavne fra stregkodedata,
Office-formatkonverteringer og cloudtjenester og OCR med IRIS
muliggør nem håndtering og hurtig behandling af dokumenter

•
•
•

Scan og print dokumenter, uanset hvor I befinder jer, med
forbedret cloud-tilslutning, der tilbydes med genanvendelige
printformater for endnu mere brugervenlighed
uniFLOW Online Express, der har cloud-baseret software som
standard, tilbyder en enkelt integreret løsning til enhedssikkerhed
og forenkling af printadministration
Canons MEAP-platform optimerer processer ved at integrere
dokumentindsamlings- og output management-løsninger samt
forskellige applikationer som f.eks. uniFLOW Online**, AirPrint,
Universal Print, som f.eks. uniFLOW Online**, AirPrint, Universal
Print, Mopria, Google Cloudprinter og Canon PRINT Business.

KOMPAKT DESIGN:

•
•
•
•

Alsidighed i designet sikrer nem installation på kontorer af enhver
størrelse eller udformning med konfigurationer til bord eller gulv
Intet behov for ekstra udragende tilbehør – sikkerhedsfunktionalitet,
f.eks. IC-kortlæser til brugergodkendelse, er integreret i ADF'en***
Kompakt design, der er perfekt til HR-afdelinger, offentlige
myndigheder, hospitaler og lægehuse, juridiske virksomheder,
advokatkontorer og ejendomsmæglere.

* Ikke tilgængelig som standard
** uniFLOW Online er tilgængelig som et enhedsbaseret cloud-abonnement til dokumentoutput og Capture Management. Afhængigt af virksomhedens behov kan brugerne opgradere til uniFLOW Online for at låse op for en række
avancerede fordele, herunder: Øget sikkerhed med brugergodkendelsesmetoder. Brugertilpassede workflows øger produktiviteten. Reduceret spild vha. frigivelse af job ved enheden. Et intuitivt cloud-dashboard udnytter data i realtid.
Større kontrol over adgang og brug reducerer printomkostninger.
*** C357P printermodel kræver ekstra IC-kortlæser
BEMÆRK – visse funktioner er kun aktiveret med kombinationen af IR ADV DX og uniFLOW Online

Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en forbedret brugeroplevelse på tværs af hele porteføljen.
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imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien
VIGTIGE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

UNIFLOW ONLINE
• Enhedsbaseret
cloud-abonnement til
dokumentoutput og
Capture Management

STAPLE FINISHER-Z1
• 1 bakke, 500-arks kapacitet
• Hjørnehæftning af op til 30 ark

iR-ADV DX C357P

iR-ADV DX C257i
iR-ADV DX C357i

CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1

PLAIN PEDESTAL TYPE-F1

• Understøtter op til A4
•
•
• Gulvmodel

• Hæver enheden, ingen yderligere
medieforsyning
• Gulvmodel

CASSETTE FEEDING UNIT-AK1

CASSETTE MODULE-AE1

• Understøtter op til A4
•
•
• Gulvmodel

• Understøtter op til A4
•
•
• Bordmodel

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores online produktkonfigurator.
UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele iR ADVANCE
DX-porteføljen.
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Løsning 2:

CONNECT SECURELY,
TRANSFORM DIGITALLY
Innovativ scanningsteknologi og smart
software i tæt samarbejde.

imageRUNNER
ADVANCE
DX C3700-serien

Fremtidens virksomhed er digital. Canon
imageRUNNER ADVANCE DX er en ny
generation af smarte multifunktionsenheder
(MFP’er), der er designet til at understøtte
og accelerere alle trin i jeres digitale
transformation. DX-serien bygger på
Canons imageRUNNER ADVANCE-dna og
har topmoderne teknologi og software,
der arbejder sammen hånd
i hånd for atDX C3700
imageRUNNER
ADVANCE
digitalisere, automatisere og optimere
indholdscentrerede workﬂows.

CONNECT SECUREL

Canons imageRUNNER ADVANCE DX
C3700-serie tilbyder smarte og sikre A3
farve MFP’er, der
hjælper med at fremstille OG SM
INNOVATIV
SCANNINGSTEKNOLOGI
mindre print- og scanningsvolumener i
imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien
Fremtidens
virksomhed
er digital.
Canon imageRUNNER
ADVAN
alle afdelinger
af jeres
virksomhed,
uden
designet til at understøtte og accelerere alle trin i jeres digitale t
at gå på kompromis
med
sikkerheden.
Nysammen hånd i
topmoderne
teknologi og
software,
der arbejder
scanningsteknologi
sikrer højDX
hastighed
Canons
imageRUNNER ADVANCE
C3700-serie tilbyder sma
scanningsvolumener
i
alle
afdelinger
af
virksomhed, uden a
og høj præcision, mens uniFLOW jeres
Online
og høj præcision, mens uniFLOW Online Express – der leveres so
Express - der leveres som standard - leverer
cloud-tilslutning
og grundlæggende
INNOVATIV SCANNINGSTEKNOLOGI OG SMART
SOFTWARE
I TÆT SAMARBEJDE
printadministration.

CONNECT SECURELY, TRANSFORM DI

Fremtidens virksomhed er digital. Canon imageRUNNER ADVANCE DX er en ny generation af smarte multifunktionsenheder (M
designet til at understøtte og accelerere alle trin i jeres digitale transformation. DX-serien bygger på Canons imageRUNNER ADV
CLOUD-automatisere og optimere indholdscent
topmoderne teknologi og software, der arbejder sammen hånd i hånd for at digitalisere,

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Canons imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie tilbyder smarte og sikre A3 farve MFP'er, der hjælper med at fremstille mindr
scanningsvolumener i alle afdelinger af jeres virksomhed, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Ny scanningsteknologi sik
og høj præcision, mens uniFLOW Online Express – der leveres som standard – leverer cloud-tilslutning og grundlæggende printa

PRODUKTIVITET

CLOUDTILSLUTNINGSMULIGHEDER

SIKKERHED

PRODUKTIVITET

BÆREDYGTIGHED
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imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien
OVERSIGT

imageRUNNER
• Printhastighed: 20-30 sider/minut (A4)
• Format: Farve A3 ADVANCE DX C3700-serien
•

Scanningshastighed: 270 ipm (A4)

•
•

Printsprog: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™
Printopløsning: 1200 x 1200

CONNECT SECURELY, TRANSFORM DIGITALLY
•
•
•
•
•

Papirforsyningskapacitet (maks.): 2.300 ark
Opvarmningstid: 4 sekunder eller mindre
Finishingfunktioner: Sætsortering, staksortering,
forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning,
eco-hæftning, on demand-hæftning
DADF-kapacitet: 200 ark
Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og XPS

INNOVATIV SCANNINGSTEKNOLOGI OG SMART SOFTWARE I TÆT SAMARBEJDE
•
•
•
•
•
•

Forbedret cloud-tilslutning giver mulighed for fælles adgang til
dokumenter hvor som helst med formater, der kan genbruges,
Fremtidens
virksomhed
er digital. Canon imageRUNNER ADVANCE DX er en ny generation af smarte multifunktionsenheder (MFP'er), der er
så
de er nemme
at håndtere
designetog
til hurtig
at understøtte
accelerere
alle trin
i jeres digitale
transformation. DX-serien bygger på Canons imageRUNNER ADVANCE-dna og har
Nøjagtig
scanning og
takket
være Canons
innovative
nye
topmoderne teknologi og software,
der arbejder
papirfremføringsmekanisme
og smudsafvisende
glassammen hånd i hånd for at digitalisere, automatisere og optimere indholdscentrerede workflows.
Effektiv
workflows DX
betyder,
at dokumenter
Canonsautomatisering
imageRUNNERafADVANCE
C3700-serie
tilbyder smarte og sikre A3 farve MFP'er, der hjælper med at fremstille mindre print- og
scannes,
søges og gemmes
med
som uden at gå på kompromis med sikkerheden. Ny scanningsteknologi sikrer høj hastighed
scanningsvolumener
i alle intuitivt
afdelinger
af programmer
jeres virksomhed,
OneDrive,
SharePoint,
Concur
og Dropbox
og høj præcision,
mens
uniFLOW
Online Express – der leveres som standard – leverer cloud-tilslutning og grundlæggende printadministration.
McAfee Embedded Control-software og andre sikkerhedsfunktioner
giver fuldstændig ro i sindet og en komplet beskyttelse af
dokumenter, netværk og enheder
Forenklet printadministration er aktiveret med centralt styrede
printindstillinger og analyse af enhedsbrug, der leveres via den
indbyggede uniFLOW Online Express
Støjsvag ADF-drift, lavt energiforbrug og reducerede udslip
CLOUDmindsker miljøpåvirkningen

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

PRODUKTIVITET

SIKKERHED

BÆREDYGTIGHED
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imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien
SIKKERHED

•
•
•
•
•

Sikr jeres informations fortrolighed og sikkerhed på tværs af
netværket med IPsec og firewall-funktionalitet
Konfigurér enhedsgodkendelse, totrinsgodkendelse og
enhedsfunktionsbegrænsninger for både enheds- og cloudbaserede sikkerhedsforanstaltninger
Krypteret PDF-scanning sikrer dokumentsikkerhed under
scanningsprocessen
Opgradér til uniFLOW Online* for forbedret sikkert print, mobilt
print og gæsteprint fra enhver enhed
Kombinationen af 'Bekræft systemet ved opstart' og McAfee Embedded
Control Software sikrer, at enhedens funktionalitet aldrig kompromitteres
pga. manipulation af firmware og programmer – alt sammen i realtid

BÆREDYGTIGHED

•
•
•
•

Redigér printindstillingerne på enhedsniveau for at få et nøjagtigt
scanningsoutput
Støjsvag drift og reduceret tryk på papir under scanning takket
være teknologier som f.eks. digital registrering og en jævn, intern
ADF-struktur
Automatiserede og digitaliserede processer minimerer
papirforbruget til et papirløst kontor
Reducér spild takket være en højkvalitets-scanningsfunktionalitet,
der bl.a. omfatter justering af digital skævhed og avanceret
smudsafvisende glas

CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER:
PRODUKTIVITET

•
•
•
•
•

Hurtig scanning i høj kvalitet med 270 ipm (A4) med omfattende
tilslutningsmuligheder
Automatiseret scanning, arkivering og søgnign øger effektiviteten
og reducerer menneskelige fejl
Enhedsstyringsværktøjer som f.eks. iWMC giver centraliseret kontrol
over enhedsflåden og printadministrationen
Automatisk fjernelse af tomme sider ved scanning minimerer
behandlingstider
Genanvendelige formater, automatiske filnavne fra stregkodedata,
Office-formatkonverteringer, cloud-tjenester og OCR med IRIS
muliggør nem håndtering og hurtig behandling af dokumenter

* uniFLOW Online er tilgængeligt som et enhedsbaseret
cloud-abonnement til dokumentoutput og Capture Management.
Afhængigt af virksomhedens behov kan brugerne opgradere til
uniFLOW Online for at låse op for en række avancerede fordele,
herunder: Øget sikkerhed med brugergodkendelsesmetoder.
Brugertilpassede workflows øger produktiviteten. Reduceret spild
vha. frigivelse af job ved enheden. Et intuitivt cloud-dashboard
udnytter data i realtid. Større kontrol over adgang og brug
reducerer printomkostninger.

•
•
•

Scan og print dokumenter, uanset hvor I befinder jer, med forbedret
cloud-tilslutning, der tilbydes med genanvendelige printformater
for endnu mere brugervenlighed
uniFLOW Online Express, der har cloud-baseret software som
standardudstyr, tilbyder en enkelt integreret løsning til forbedring af
enhedssikkerhed og forenkling af printadministration
Canons MEAP-platform optimerer processer ved at integrere
dokumentindsamlings- og output management-løsninger samt
forskellige applikationer som f.eks. uniFLOW Online*, AirPrint,
Mopria, Google Cloud Print og Canon PRINT Business
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imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien
VIGTIGE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

SINGLE PASS DADF-C1
DADF-BA1

PLATEN COVER TYPE-Y2
• Scanning af et enkelt
dokument

• Scanning af flere dokumenter
• 100-arks dupleks automatisk
dokumentfremfører
• Scanner op til 70 ipm
(1-sidet, 300 dpi) og
35 ipm (2-sidet, 300 dpi)

• Scanning af flere dokumenter
• 200-arks dupleks automatisk
dokumentfremfører
• Scanner op til 135 ipm
(1-sidet, 300 dpi) og 270 ipm
(2-sidet, 300 dpi)

BOOKLET FINISHER- AA1
• 2 bakker med 3.250-arks kapacitet
• Hjørne- og dobbelthæftning af op
UNIFLOW ONLINE
• Enhedsbaseret
cloud-abonnement til
dokumentoutput og
Capture Management

• Fremstilling af hæfter på op til
20 ark og kapacitet til op til 3 ark
(A3/A4R) med midterfoldning uden
hæftning
• Understøtter Eco-hæftning af 4 ark
• Understøtter interne hulleenheder
til indvendig hulning af 2/4 og
4 huller - (2/4 HOLE PUNCHER
UNIT-A1 OG 4 HOLE PUNCHER
UNIT-A1; TILBEHØR)

UTILITY TRAY-B1

INNER 2WAY TRAY-J1
• Adskiller kopier, print og fax
• Tilføjer en ekstra intern
outputbakke

iR ADV DX C3720i /
C3725i / C3730i

COPY TRAY-J2
INNER FINISHER-K1
• 2 bakker med 600-arks kapacitet
• Hjørne- og dobbelthæftning af
STAPLE FINISHER-AA1

• Understøtter Eco-hæftning af

• 2 bakker, 3.250-arks kapacitet
• Hjørne- og dobbelthæftning af op
• Understøtter Eco-hæftning af 4 ark
• Understøtter interne hulleenheder
til indvendig hulning af 2/4 og
4 huller (tilbehør) - (2/4 HOLE
PUNCHER UNIT-A1 OG 4 HOLE
PUNCHER UNIT-A1)

CASSETTE FEEDING
UNIT-AP1
• Understøtter op til A3
•
•

PLAIN PEDESTAL TYPE-S2
• Hæver enheden,
ingen yderligere
medieforsyning

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål.
Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.
UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige,
hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele iR ADVANCE DX-porteføljen.
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Løsning 3:
imageRUNNER
ADVANCE
DX C5700-serien

STRØMLIN VIRKSOMHEDENS
EFFEKTIVITET MED SMARTE
A3 FARVE MFP’ER
Innovativ scanningsteknologi og smart
software i tæt samarbejde.

Fremtidens virksomhed er digital. Canon
imageRUNNER ADVANCE DX er en ny
generation af smarte multifunktionsenheder
(MFP’er), der er designet til at understøtte
og accelerere alle trin i jeres digitale
transformation. DX-serien bygger på
Canons imageRUNNER ADVANCE dna og
har topmoderne teknologi
og software,DX C3700
imageRUNNER
ADVANCE
der arbejder sammen hånd i hånd for at
digitalisere, automatisere og optimere
indholdscentrerede workﬂows.

CONNECT SECUREL

Canons imageRUNNER ADVANCE DX C5700serie tilbyder smarte
og sikre A3 farveINNOVATIV
SCANNINGSTEKNOLOGI
OG SM
MFP’er, der maksimerer effektiviteten af
imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien
Fremtidens
virksomhed
er gå
digital.
Canon imageRUNNER ADVAN
workflowet
– uden at
på kompromis
designet til at understøtte og accelerere alle trin i jeres digitale tr
med sikkerheden.
topmoderne
teknologiNy
og scanningsteknologi
software, der arbejder sammen hånd i
sikrer
høj
hastighed
og
høj præcision,
menstilbyder smar
Canons imageRUNNER ADVANCE
DX C3700-serie
scanningsvolumener
i alle afdelinger
af –
jeres
uniFLOW Online Express
(uFOE)
dervirksomhed,
leveres uden at
og høj præcision, mens uniFLOW Online Express – der leveres so
som standard – giver cloud-tilslutning og
grundlæggende
printadministration.
INNOVATIV SCANNINGSTEKNOLOGI OG SMART
SOFTWARE
I TÆT SAMARBEJDE

CONNECT SECURELY, TRANSFORM DI

Fremtidens virksomhed er digital. Canon imageRUNNER ADVANCE DX er en ny generation af smarte multifunktionsenheder (MF
designet til at understøtte og accelerere alle trin i jeres digitale transformation. DX-serien bygger på Canons imageRUNNER ADV
CLOUD-automatisere og optimere indholdscent
topmoderne teknologi og software, der arbejder sammen hånd i hånd for at digitalisere,

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Canons imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie tilbyder smarte og sikre A3 farve MFP'er, der hjælper med at fremstille mindr
scanningsvolumener i alle afdelinger af jeres virksomhed, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Ny scanningsteknologi sikr
og høj præcision, mens uniFLOW Online Express – der leveres som standard – leverer cloud-tilslutning og grundlæggende printa

PRODUKTIVITET

CLOUDTILSLUTNINGSMULIGHEDER

SIKKERHED

PRODUKTIVITET

BÆREDYGTIGHED
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imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien
OVERSIGT
•
•
•
•

Format: A3 farve
Papirforsyningskapacitet (maks.): 6.350 ark
Opvarmningstid: 4 sekunder eller mindre
Finishingfunktioner: Sætsortering, staksortering,
forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning,
eco-hæftning, on demand-hæftning
• Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og
XPS
• Tilbehør: Indbygget EFI Fiery

• Printhastighed: 35-60 sider/minut (A4)
• Scanningshastighed: 270 ipm (A4)
• Printsprog: UFR II, PCL6,
Adobe® PostScript 3™

• Printopløsning: 1200 x 1200

• Forbedret cloud-tilslutning giver mulighed for fælles adgang
•
•
•
•
•

til dokumenter hvor som helst med formater, der kan
genbruges, så de er nemme at håndtere
Nøjagtig og hurtig scanning takket være Canons innovative
nye papirfremføringsmekanisme og smudsafvisende glas
Effektiv automatisering af workflows betyder, at dokumenter
scannes, søges og gemmes intuitivt med programmer som
OneDrive, SharePoint, Concur og Dropbox
McAfee Embedded Control-software og andre
sikkerhedsfunktioner giver fuldstændig ro i sindet og en
komplet beskyttelse af dokumenter, netværk og enheder
Forenklet printadministration er aktiveret med centralt
styrede printindstillinger og analyse af enhedsbrug, der
leveres via den indbyggede uniFLOW Online Express (uFOE)
Støjsvag ADF-drift, lavt energiforbrug og reducerede
udledninger mindsker miljøpåvirkningen

Undgå p
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imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien
SIKKERHED

BÆREDYGTIGHED

• Sikr jeres informations fortrolighed og sikkerhed på

• Redigér printindstillingerne på enhedsniveau for at få

•

• Støjsvag drift og reduceret tryk på papir under

•
•
•

tværs af netværket med IPsec og firewall-funktionalitet
Konfigurér enhedsgodkendelse, totrinsgodkendelse og
enhedsfunktionsbegrænsninger for både enheds- og
cloud-baserede sikkerhedsforanstaltninger
Krypteret PDF-scanning sikrer dokumentsikkerhed
under scanningsprocessen
Opgradér til uniFLOW Online* for forbedret sikkert print,
mobilt print og gæsteprint fra enhver enhed
Kombinationen af 'Bekræft systemet ved opstart' og
McAfee Embedded Control Software sikrer, at enhedens
funktionalitet aldrig kompromitteres pga. manipulation
af firmware og programmer – alt sammen i realtid

et nøjagtigt scanningsoutput

scanning takket være teknologier som f.eks. digital
registrering og en jævn, intern ADF-struktur
• Automatiserede og digitaliserede processer minimerer
papirforbruget til et papirløst kontor
• Reducér spild takket være en højkvalitetsscanningsfunktionalitet, der bl.a. omfatter justering af
digital skævhed og avanceret smudsafvisende glas
CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER:

• Scan og print dokumenter, uanset hvor I befinder jer,
PRODUKTIVITET

• Hurtig scanning i høj kvalitet med 270 ipm (A4) med
omfattende tilslutningsmuligheder

• Automatiseret scanning, arkivering og søgning øger
effektiviteten og reducerer menneskelige fejl

• Enhedsstyringsværktøjer som f.eks. iWMC giver

centraliseret kontrol over enhedsflåden og
printadministrationen
• Automatisk fjernelse af tomme sider ved scanning
minimerer behandlingstider
• Genanvendelige formater, automatiske filnavne fra
stregkodedata, Office-formatkonverteringer, cloudtjenester og OCR med IRIS muliggør nem håndtering og
hurtig behandling af dokumenter

med forbedret cloud-tilslutning, der tilbydes med
genanvendelige printformater for endnu mere
brugervenlighed
• uniFLOW Online Express, der har cloud-baseret
software som standardudstyr, tilbyder en enkelt
integreret løsning til øget enhedssikkerhed og forenkling
af printadministration
• Canons MEAP-platform optimerer processer ved at
integrere dokumentindsamlings- og output
management-løsninger samt forskellige applikationer
som f.eks. uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Google
Cloudprinter og Canon PRINT Business

* uniFLOW Online er tilgængeligt som et enhedsbaseret cloud-abonnement til dokumentoutput og Capture Management. Afhængigt af
virksomhedens behov kan brugerne opgradere til uniFLOW Online for at
låse op for en række avancerede fordele, herunder: Øget sikkerhed med
brugergodkendelsesmetoder. Brugertilpassede workflows øger
produktiviteten. Reduceret spild vha. frigivelse af job ved enheden. Et
intuitivt cloud-dashboard udnytter data i realtid. Større kontrol over
adgang og brug reducerer printomkostninger.
BEMÆRK – visse funktioner er kun aktiveret med kombinationen af IR ADV DX og uniFLOW Online
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imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien
VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

UNIFLOW ONLINE
Enhedsbaseret
cloud-abonnement til
dokumentoutput og
Capture Management

INNER 2WAY TRAY-J1

•
•

•

Adskiller kopier, print og fax
Tilføjer en ekstra intern
outputbakke

UTILITY TRAY-B1

COPY TRAY-J2

BOOKLET FINISHER-Y1

•
•
•
•

2 bakker, 3.250-arks kapacitet
Hjørne- og dobbelthæftning

BUFFER PASS UNIT- L1

•

Fremstilling af hæfter på
op til 20 ark og kapacitet
til op til 3 ark (A3/A4R)
med midterfoldning uden
hæftning

Transporterer papir til
ekstern finisher

PAPER DECK UNIT-F1

•
•
•

Understøtter Eco-hæftning

Understøtter A4

demand-hæftning af 50 ark

•

iR-ADV DX C5760i/C5750i/
C5740i/C5735i

Understøtter interne
hulleenheder til indvendig
hulning af 2/4 og 4 huller
(tilbehør) – (2/4 Hole
Puncher Unit-A1 og 4 Hole
Puncher Unit-A1)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/
C5740i (BA)

INNER FINISHER-H1

•
•
•
•

2 bakker, 545-arks kapacitet
Hjørne- og dobbelthæftning af op
Understøtter Eco-hæftning af 4 ark

Understøtter interne hulleenheder
til indvendig hulning af 2/4 og
4 huller (tilbehør) – (Inner 2/4
Hole Puncher-B1 og Inner 4 Hole
Puncher-B1)

IMAGEPASS-P2

PDL
HUKOMMELSE

STAPLE FINISHER-Y1

•
•
•

•

Hjørne- og dobbelthæftning
Understøtter Eco-hæftning
demand-hæftning af 50 ark

•

SYSTEM

2 bakker, 3.250-arks
kapacitet

Understøtter interne
hulleenheder til indvendig
hulning af 2/4 og 4 huller
(tilbehør) – (2/4 Hole
Puncher Unit-A1 og 4 Hole
Puncher Unit-A1)

CASSETTE FEEDING
UNIT-AM1

•
•
•

Understøtter op til A3
Medievægt:

HIGH CAPACITY
CASSETTE FEEDING
UNIT-A1

•
•
•

Understøtter A4
Medievægt:

PLAIN PEDESTAL Q2

•

Hæver enheden,
ingen yderligere
medieforsyning

•
•
•

•
•
•

PCL/PS
4 GB/500 GB
Fiery FS350

Leverer hurtig behandlingshastighed, fremragende
billedkvalitet og tidsbesparende workflows
Personligt print med det indbyggede, grundlæggende
Fiery FreeForm (TM) eller med de understøttede,
brancheførende variable dataprintformater (VDP)
Integrerer printproduktionsarbejdsgange med EFI
(TM)-administrationsinformationssystemer, web-tilprint-systemer og populære prepress-workflows til
end-to-end-automatisering
Kommunikerer med alle typer uniFLOW-moduler

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet,
bedes du besøge. vores online produktkonfigurator.
UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse
på tværs af hele iR ADVANCE DX-porteføljen.
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Software:
uniFLOW online
er cloudbaseret
og passer til
virksomheder i
enhver størrelse

Avanceret administrationssoftware
til print og scanning, der udnytter
cloud-styrken.
Virksomheder af alle størrelser har
deres egne udfordringer vedrørende
dokumentsikkerhed, administration af ITudgifter og budgetstyring. uniFLOW Online
leverer en skalerbar og sikker cloud-baseret
løsning, der tilpasser sig og vokser i takt med
din virksomhed. Den fjerner behovet for at
investere i og administrere lokale servere
ved hjælp af adgang til ﬂeksible print- og
scanningsabonnementer, der understøtter
og supplerer alle trin i et dokuments
livscyklus.

Passer til virksomheder af
enhver størrelse

Ubegrænset antal enheder
Cloud-baseret
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DINE FORRETNINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER
Beskyttelse af datasikkerheden

HVAD ER uniFLOW
ONLINE?
• Fleksible, cloud-baserede abonnementsmoduler
(grundlæggende print, grundlæggende scanning og
avanceret scanning), der opfylder dine skiftende behov for
print- og scanningsadministration

Med GDPR er databeskyttelse mere udfordrende end
nogensinde før. Det er nemt at overse behovet for at
beskytte dine kontorprintere, hvilket kan gøre data og
dokumenter sårbare.

• Skalerbar til virksomheder af enhver størrelse fra én til flere
lokaliteter

Tidsforbruget til installation, overvågning og administration
af komplekse økosystemer (printinfrastruktur) kunne være
bedre investeret i at skabe vækst i virksomheden.

• Øg enhedssikkerheden ved at kontrollere adgangen til
enheder og konfigurere brugergodkendelsesindstillinger

Maksimér udbyttet af IT-investeringer

• "My Print Anywhere" – giver brugerne mulighed for at
printe nemt fra enhver enhed

IT-hardware og -software skal konstant opdateres og
er svært at administrere med potentielt ukontrollable
omkostninger.

• Sikkert print fra mobile enheder for at understøtte den
fleksible arbejdsstyrke og gæster

Den moderne arbejdsplads
Det kan være tidskrævende og dyrt at investere i teknologi,
der understøtter den mobile arbejdsstyrke på flere
lokaliteter.

Omkostningsstyring

• Flere scanningsmuligheder lige fra enkel cloud-lagring
til avancerede scanningsarbejdsgange (imageRUNNER
ADVANCE)
• Registrér, administrér og kontrollér omkostningerne pr.
enhed eller bruger via et enkelt, cloud-baseret kontrolpanel

Det er svært at budgettere nøjagtigt og kende
printadministrationsforbruget uden en klar indsigt i
bruger- eller enhedsomkostninger.

• Central opsætning og administration af flere enheder
• Én løsning på tværs af hardware og software til at håndtere
alle faser af dokumenternes livscyklus

CANONS LØSNINGER TIL ADMINISTRATION AF REGISTRERING OG OUTPUT
Canon tilbyder en omfattende portefølje af løsninger til administration af dokumentregistrering og output, der opfylder behovene hos alle virksomheder, lige fra små, nystartede virksomheder til globale organisationer.
Det er ligetil og pålideligt, og Canon kan hjælpe dig med sikker
styring og administration af alle dine print- og scanningsarbejdsgange – med registrerings- og rapporteringsværktøjer, der giver
dig overblik over og indblik i forbrug og omkostninger.

Takket være smart, problemfri og brugervenlig dokumenthåndtering og muligheden for at håndtere fleksible arbejdsmønstre kan
vi også øge dine medarbejderes produktivitet.
Vi tilbyder alt lige fra enkle, enhedsbaserede løsninger og fuldt skalerbare cloud-baserede løsninger til vores yderst avancerede lokale
alternativ, der er åbent, modulopbygget og konfigurerbart. Alle
vores løsninger er nemme at bruge og hurtige at konfigurere og
kan problemfrit integreres med Canons udvalg af kontorenheder.

uniFLOW
uniFLOW til SMB
uniFLOW CAPTURE
uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 til 10 enheder

1 til 25 enheder

Ubegrænset antal brugere
og enheder / Moduler til
print og scanning / Ideel
til både små virksomheder
og globale virksomheder

Løsning til forbedret
registrerings- og
output-administration,
som er ideel til små og
mellemstore virksomheder
/ Selvstændige moduler til
print- og scanningsbehov

Ubegrænset antal enheder

Ubegrænset antal
enheder
Løsning til avanceret
registrerings- og outputadministration med
flere muligheder for
mellemstore og globale
virksomheder / Funktioner
til kontor og printerrum

Grundlæggende outputadministration til små
virksomheder

Løsning til
grundlæggende
registrerings- og outputadministration, som er
ideel til små virksomheder

Enhedsbaseret løsning

Cloud-baseret løsning

Cloud-baseret løsning

Serverbaseret løsning

Serverbaseret løsning

STANDARDENHEDSFUNKTIONALITET

STANDARDENHEDSFUNKTIONALITET

BRUGERABONNEMENT

BRUGERLICENS

BRUGERLICENS

1 til 5 enheder

Flere Canon imageRUNNER ADVANCE-, imageRUNNER-, i-SENSYS- og imageFORMULA-enheder understøttes
på tværs af porteføljen. Se kompatibiliteten under de individuelle produktspecifikationer.
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VIGTIGSTE
FORDELE
Øget sikkerhed

Cloud-baseret platform

• Beskyt dine printere mod uautoriseret adgang og
anvendelse på tværs af flere lokaliteter
• Kombinér øget sikkerhed og brugervenlighed med
enkle godkendelsesmetoder til frigivelse af job

• Enkel, cloud-baseret løsning uden specifikt behov
for yderligere printservere
• En skalerbar og modulær løsning med minimal
IT-vedligeholdelse
• Implementér, administrér og kontrollér enheder
og brugere både centralt og eksternt
• Intuitivt cloud-betjeningspanel og
rapporteringsværktøjer
• Udnytter et realtidsmiljø, hvor funktionerne
regelmæssigt opdateres inden for dit
abonnement

Øget produktivitet
• Opret brugertilpassede arbejdsgange for at øge
produktiviteten, f.eks. scanning til en destination
med ét tryk
• Flere scanningskonfigurationer og -arbejdsgange
for at forbedre medarbejdernes produktivitet
• Mulighed for at sende, redigere og frigive job
sikkert på enhver enhed
• Fuld understøttelse af print og scanning for den
mobile arbejdsstyrke

VIGTIGSTE
FORDELE

Øget sikkerhed
• Beskyt bæredygtighed
dine printere mod uautoriseret adgang og
Større

anvendelse
af flere
lokaliteter
• Spar
energi,på
datværs
der ikke
er behov
for printservere,
• som
Kombinér
øget
sikkerhed
og
brugervenlighed
med
altid er tændt
enkle godkendelsesmetoder
til frigivelse
job
• Støtter
bæredygtighedsinitiativer
ved ataf
frigive
job, når brugeren er ved enheden, og dermed
Øget
undgåproduktivitet
spild
Opretindstilling
brugertilpassede
arbejdsgange
for at øge
• Nem
af printtilladelser
som f.eks.
produktiviteten,
f.eks. scanning til en destination
duplekseller sort/hvid-print
med ét tryk
• Flere scanningskonfigurationer og -arbejdsgange
for at forbedre medarbejdernes produktivitet
• Mulighed for at sende, redigere og frigive job
sikkert på enhver enhed
• Fuld understøttelse af print og scanning for den
mobile arbejdsstyrke

Større bæredygtighed
• Spar energi, da der ikke er behov for printservere,
som altid er tændt
• Støtter bæredygtighedsinitiativer ved at frigive
job, når brugeren er ved enheden, og dermed
undgå spild
• Nem indstilling af printtilladelser som f.eks.
dupleks- eller sort/hvid-print

Forbedret omkostningsstyring
• Begræns brugeradgangen til forskellige
funktioner på enheden for at styre outputCloud-baseret
omkostningerne platform
Enkel, cloud-baseret
løsning
specifikt
behov
• Reducér
omkostningerne
veduden
kun at
printe det,
for skal
yderligere
du
bruge, printservere
når du skal bruge det
En indblik
skalerbar
og modulær
løsning med minimal
• Få
i printog kopieringsforbruget
IT-vedligeholdelse
pr.
enhed og bruger, og få større kontrol
• over
Implementér,
administrér
kontrollér enheder
medog
grundlæggende
omkostningerne
og brugere både centralt og eksternt
rapporteringsværktøjer
• Intuitivt cloud-betjeningspanel og
rapporteringsværktøjer
• Udnytter et realtidsmiljø, hvor funktionerne
regelmæssigt opdateres inden for dit
abonnement

Forbedret omkostningsstyring
• Begræns brugeradgangen til forskellige
funktioner på enheden for at styre outputomkostningerne
• Reducér omkostningerne ved kun at printe det,
du skal bruge, når du skal bruge det
• Få indblik i print- og kopieringsforbruget
pr. enhed og bruger, og få større kontrol
over omkostningerne med grundlæggende
rapporteringsværktøjer
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Hvad så nu?
Tak fordi du læste med.
Har du spørgsmål til managed
printing, er du velkommen til
at kontakte os.

Japanvej 3, 4200 Slagelse
Tlf. 88 32 60 20
www.comby.dk
info@comby.dk
CVR nr. 40881751

