
Nowa generacja urządzeń 
imageRUNNER ADVANCE 
20 lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić nasz 
współczesny sposób pracy. Mamy elastyczne 
godziny pracy, możemy pracować w domu, mobilni 
pracownicy korzystają na zmianę z biurek, a z 
zagranicznymi współpracownikami kontaktujemy się 
tak samo skutecznie, jakby przebywali z nami w tym 
samym pomieszczeniu. Współczesne firmy muszą 
umieć szybko reagować — nie tylko na wciąż 
zmieniające się wymagania klientów, ale też na 
dynamiczny rozwój technologii, która może im 
zapewnić przewagę konkurencyjną. 

Obsługa mobilnego trybu 
pracy. 
Urządzenia imageRUNNER ADVANCE 
zapewniają obsługę mobilnego i elastycznego 
sposobu pracy, zwiększając efektywność 
pracowników. Wszechstronne aplikacje MEAP 
umożliwiają wydruk 
dokumentów z dowolnej 
aplikacji internetowej lub 
mobilnej z funkcjami usługi 

Google Cloud Print, a także 
skanowanie dokumentów do urządzeń iPhone, iPad i z systemem 
Android oraz ich drukowanie z urządzeń mobilnych. Dokumenty w 
wielu formatach można też drukować z dowolnych platform i na 
dowolnych urządzeniach przy użyciu funkcji scentralizowanego druku 

mobilnego rozwiązania uniFLOW firmy Canon. 
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Do roku 2020 na 
całym świecie 
powstanie 50 razy 
więcej informacji i 
75 razy więcej 
zawierających je 
plików. 
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Płynna integracja
Urządzenia z serii imageRUNNER ADVANCE obsługują 
standardy branżowe, takie jak języki PCL i PostScript, a 
ponadto są zgodne ze standardami sieciowymi i 
procedurami bezpieczeństwa. Dzięki temu łatwo stają się w 
pełni funkcjonalnymi elementami sieci firmowej. Urządzenia 
te można także zintegrować z systemami ERP, takimi jak 
SAP, oraz drukować w środowiskach Linux/Unix i w 
starszych systemach operacyjnych.
Możliwa jest również integracja z systemami zewnętrznymi, 
takimi jak Adobe Rights Management i SharePoint, a także 
różnymi usługami w chmurze.

Zaawansowana kontrola kosztów
W naszym szybko zmieniającym się świecie firmy muszą 
zachowywać kontrolę nad procesami o znaczeniu 
krytycznym oraz utrzymywać koszty operacyjne na niskim 
poziomie. Urządzenia z serii imageRUNNER ADVANCE 
oferują wszystkie narzędzia potrzebne do kontroli nad 
drukowaniem i obiegiem dokumentów. Sprawdzają się one 
w zarówno międzynarodowych korporacjach, jak i małych 
firmach zatrudniających kilka osób.

Redukcja przestojów i niezawodność 
W świadczeniu najwyższej klasy usług konserwacyjnych 
pomagają serwisantom różne wbudowane narzędzia. 
Funkcje zdalnego monitorowania i diagnostyki usługi 
eMaintenance umożliwiają zarządzanie zapasami tonera i 
łatwe ich uzupełnianie, a także automatyczne gromadzenie 
dokładnych wskazań liczników. Dzięki zdalnej diagnostyce, 
obsłudze zdarzeń i zarządzaniu okresem eksploatacji 
części można unikać przestojów i szybko dokonywać 
napraw. 

Wszystkie te funkcje sprzyjają nieprzerwanej dostępności 
urządzeń, zmniejszają obciążenie pracowników działu IT i 
administracji, a także pomagają uzyskać maksymalny zwrot 
z inwestycji. 
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Narzędzia firmy Canon 
umożliwiają łatwe 
zarządzanie platformą 
imageRUNNER ADVANCE 
oraz jej konfigurację i 
rozbudowę — dotyczy to 
zarówno pojedynczych 
urządzeń, jak i większej 
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