
A dokumentum-
alapú munka-
folyamatok 
és az irodai 
hatékonyság 
fejlesztése.

you can

Az imageRUNNER ADVANCE 
termékcsalád



A dokumentumok az üzleti kommunikációban központi szerepet töltenek be, információkat 
biztosítanak és egymással is kapcsolatba hozzák az embereket. Tájékoztatnak, befolyásolnak 
és inspirálnak. A Canon úttörő imageRUNNER ADVANCE termékcsaládjának köszönhetően a 
dokumentumokra épülő kommunikáció világában jelentős előrelépés valósulhat meg, amely 
fokozza az érintettek közötti interakció hatékonyságát.

Fokozza a kommunikáció 
hatékonyságát!

Az olvasó a színek segítségével 
70%-kal gyorsabban kiszűri  
a számára fontos információt.

A dokumentumalapú kommunikáció 
megreformálása
A dokumentumok elképzelésekről 
tájékoztatnak, formálissá teszik a 
szerződéseket, inspirálják a munkaerőt, és  
az ügyfelek első pillantásra megállapíthatják 
róluk, hogy egy adott szervezet mitől 
kiemelkedő. Ezért elvárás, hogy adott 
szervezeten belül a dokumentumokat  
meg lehessen osztani, illetve gyorsan és 
hatékonyan közzé lehessen tenni. Ezt  
szem előtt tartva a Canon számos ügyféllel 
konzultált legfejlettebb multifunkciós 
készülékcsaládjának kifejlesztése céljából.

A dokumentum-életciklus fejlesztése
A modern, egyszerű és kompakt stílus 
minden készüléket megkülönböztet a 
vetélytársaktól. A felszín mögött mély 
innovatív gondolkodás rejlik, amely újraírja a 
multifunkciós készülék szerepét.

Az imageRUNNER ADVANCE termékcsalád 
egy teljes körűen integrált dokumentumkezelő 
megoldás, amelyet úgy terveztek meg,  
hogy a dokumentum-életciklus valamennyi 
szakaszához – a létrehozástól a kezelésig,  
az elkészült anyagtól az archiválásig – 
illeszkedjen, emellett a biztonsági  
és környezetvédelmi célkitűzéseket is 
támogassa.

Valamennyi terület kiszolgálása
Az imageRUNNER ADVANCE  
termékcsalád kiváló minőséget állít elő,  
nagy hatékonyságú, gazdaságosság 
szempontjából pedig verhetetlen.





Az imageRUNNER ADVANCE termékcsalád leegyszerűsíti az irodai 
feladatokat és racionalizálja az üzleti folyamatokat, hogy vállalkozása 
számára garantált legyen a gyors megtérülés. A moduláris és 
multifunkciós készülékekből álló termékcsalád gazdag választási 
lehetőségeket biztosít, a közös keretrendszerrel pedig gond nélkül 
integrálhatja a készüléket vállalkozása üzleti folyamataiba.

Fejlett
sokoldalúság és 
integráció.

Irodai C5000 termékcsalád

Kompakt készülék géptetővel. Kompakt készülék, a belső 
fűzőfiniser révén több funkcióval.

A külső fűzőfinisernek 
köszönhetően nagyobb 
finiserkapacitás, a 
kazettaadagoló egységnek 
köszönhetően pedig nagyobb 
papírkapacitás jellemzi. 

Az egymenetes duplex 
szkennelésnek köszönhetően 
nagyfokú produktivitás  
és több fejlett finiserfunkció  
(pl. füzetfiniser és lyukasztás).  
A kazettaadagoló egység  
és a papírtálca kínálta 
hordozókapacitás.

C5030i
Géptető, belső finisertálca 
Álló

C5035i
DADF, belső finiser, álló

C5045i 
DADF, külső fűzőfiniser,  
Kazettaadagoló egység

C5051i
Egymenetes duplex szkennelés, füzetfiniser 
Lyukasztó, A4-es papírtálca, 
kazettaadagoló egység 

30ppm 18ppm 35ppm 18ppm 45ppm 26ppm 51ppm 26ppm

T



Integrált dokumentumkezelő 
megoldás
Az imageRUNNER ADVANCE termékcsalád 
azzal segíti elő az alkalmazottak 
hatékonyabb munkavégzését,  
hogy tökéletesen illeszkedik a vállalat 
munkamódszeréhez; automatizálja  
a papírigényes munkafolyamatokat  
és tökéletes platformként szolgál  
a dokumentumalapú kommunikációhoz.  
A felhasználók élvezhetik az elektronikus 
dokumentumok kellő időben történő 
megosztásának előnyeit, mert biztosítható  
a Microsoft® SharePoint™, Adobe, uniFLOW 
Output Manager és iW360 rendszerekkel 
történő akadálymentes integráció. A kiváló 
minőségű színes nyomtatás a látványos 
finiserfunkcióknak köszönhetően 
leegyszerűsödik. És még a speciális 
elvárásokra is figyeltünk, amikor a központi 
reprográfiai egységek számára 
megterveztünk két közepes, de már 
termelési mennyiségű nyomat előállítására 
szolgáló (light production) rendszert.

Gyors használatba vétel
Az imageRUNNER ADVANCE termékcsalád 
tervezésében és fejlesztésében 
megtestesülő következetes 
gondolkodásmód még a nagyobb 
készülékek használatba vételét, integrálását 
és adminisztrációját is leegyszerűsíti.  
A készülékeknek egyforma a kinézetük, 
azonos a felépítésük, a 
nyomtatómeghajtójuk és intuitív felhasználói 
interfészük, ezért csak minimális képzésre 
van szükség.

 

A grafikaintenzív környezetért 
Új, beépített vezérlő biztosítja a gyors 
dokumentumfeldolgozást. Többet igénylő 
környezetek – pl. tervezőirodák vagy 
gyártástervezés – esetén pedig több  
Fiery vezérlő közül lehet választani, melyek 
optimális teljesítményt és kiemelkedő 
színreprodukciót biztosítanak.

Irodai C7000 termékcsalád

Átlagosan heti 4 órát 
töltünk információ-
kereséssel. (AIM 2009)

Light Production C9000 Pro termékcsalád

Az egymenetes duplex szkennelési 
funkciónak köszönhetően nagyon hatékony 
készülék. A szabványos kazetták  
és az opcionális A4-es papírtálca  
nagy hordozókapacitást biztosít.

Nagyon hatékony készülék, fejlett 
finiserfunkciókkal (füzetfűzés, 
dokumentumillesztés és –hajtogatás). POD 
Deck Lite támogatás – nagyobb kapacitás, 
akár A4-es, akár A3-as papírméretben.

Sokoldalú „Light Production” modell,  
amely ideális vállalati reprográfiai egységek 
számára, valamint bérnyomtatás és nyomdai 
környezet esetén. Kiemelkedően rugalmas 
hordozókezelést, finiseropciókat  
és nyomatminőséget biztosít.

C7055i 
Egymenetes duplex szkennelés, fűzőfiniser,  
A4-es papírtálca

C7065i 
Egymenetes duplex szkennelés, füzetfiniser,  
POD Deck Lite, illesztő és hajtogató egység, lyukasztó

C9070 PRO 
Egymenetes duplex szkennelés, többfiókos papírtálca, 
fűzőfiniser, illesztő és hajtogató egység, 
professzionális lyukasztó

55ppm 28ppm 65ppm 70ppm
upto upto

33ppm 35ppm



Páratlan hatékonyság.

Valamennyi készülék központi eleme 
egy billenthető 8,4 inches, vagy egy 
nagyméretű, 10,4 inches függőleges 
nagy felbontású SVGA színes képernyő.

Az imageRUNNER ADVANCE termékcsaláddal sokkal több munkát 
végezhet el, sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban, mint 
valaha. Ossza meg a fontos információkat munkatársaival, 
készítsen lényegre törő jelentéseket, hogy elnyerje az igazgatóság 
jóváhagyását, vagy készítsen professzionális, színes brosúrákat új 
ügyfelek megnyerése céljából.

Testre szabható és könnyen 
használható
Valamennyi készülék központi eleme egy 
billenthető 8,4 inches, vagy egy nagyméretű, 
10,4 inches függőleges nagy felbontású 
SVGA színes képernyő. Nagyméretű, 
megszokott ikonok biztosítják az intuitív 
dokumentumfeldolgozást, a felhasználók 
pedig könnyedén módosíthatják a kijelzőn 
megjelenő gombok számát. Még a kijelző 
háttere is választható; 8 háttér állítható be –  
a hangulatnak vagy az irodai környezetnek 
megfelelően.

Hozzon létre professzionális 
munkafolyamatokat!
Minden készüléken egyéni 
munkafolyamatokat definiálhat, melyekkel  
a közös, komplex vagy időigényes műveletek 
egyetlen gomb érintésével elvégeztethetőek. 
Ezek a munkafolyamatok lényegesen növelik 
a hatékonyságot és csoportok vagy részlegek 
számára egyaránt hozzáférhetővé tehetők; 
bármely felhasználó képzés nélkül 
használhatja őket.

Hatékony teljesítmény
Ha határidők szorítanak vagy intenzív  
a munkaterhelés, az imageRUNNER 
ADVANCE termékcsalád saját kategóriájában 
a legjobb. A beépített PCL és Genuine 
Adobe® Postscript 3 támogatás hatékony 
feldolgozást biztosít, még többfeladatos 
feldolgozás esetén is. Az egymenetes duplex 
szkennelés gyakorlatilag azt jelenti,  
hogy a szkennelés sebessége nagyobb,  
mint a készülék motorjának a sebessége. 
Attól függetlenül, hogy színes, fekete-fehér 
vagy vegyes anyagot nyomtat, valamennyi 
készülék tartja az optimális sebességet  
a legnagyobb hatékonyság érdekében.

Minőségi nyomtatás
Az imageRUNNER ADVANCE termékcsalád  
a professzionális nyomdaipari vállalatoknál 
használt Canon digitális rendszerek számos 
innovatív elemét átvette. Az új toner,  
henger és vezérlő a lehető legjobb színes 
nyomtatási minőséget és a  
legélénkebb színeket biztosítja.



Modern kreativitás
Végtelen lehetősége van arra, hogy olyan 
professzionális dokumentumokat állítson 
össze, melyekkel megnyerő benyomást 
kelthet az ügyfelekben. Az imageRUNNER 
ADVANCE termékcsalád különféle 
papírsúlyok és papírméretek kezelésére 
alkalmas és számos befejezőfunkcióval 
rendelkezik, pl. füzetkészítés, 
dokumentumillesztés, Z és C alakú 
hajtogatás. A Canon iW360 szoftvere is 
integrálható, mellyel különösebb erőfeszítés 
nélkül kombinálhatja a különböző 
forrásokból és különféle formátumú 
dokumentumokból származó információkat 
– új távlatokat nyitva a dokumentumalapú 
kommunikáció előtt.

Hatékony szkennelés, dokumentum 
megosztás és együttműködés
Egyetlen gomb érintésével könnyedén és 
biztonságosan digitalizálhatja a papíralapú 
dokumentumokat, majd tárolhatja, illetve 
több címzettnek is továbbíthatja azokat akár 
e-mailben, akár faxon, akár ftp-n, Microsoft® 
SharePoint vagy iW360 szerverre. A későbbi 
visszakeresést egy kereshető PDF-eszköz 
támogatja, mellyel meg lehet állapítani, 
hogy konkrét szavak hol találhatók a 
dokumentumban. Az információmegosztás 
és az együttműködés elősegítése céljából 
pedig a kereshető dokumentumok az iW360 
szerveren belül, csoportok szerint kialakított 
dokumentummappákban tárolhatók.

Dokumentumok átalakítása
Az imageRUNNER ADVANCE termékcsoport 
a legújabb Office Open XML 
fájlformátumokkal dolgozik, így könnyen 
hozzá lehet férni a beszkennelt 
dokumentumok tartalmához, illetve más 
alkalmazások és vállalati rendszerek is 
könnyen használhatják azokat.

A belső „Adobe™ Reader Extensions”-nek 
köszönhetően ki lehet aknázni az Adobe® 
Reader™ funkció előnyeit – anélkül, hogy 
ehhez bármilyen szoftverlicencet be kellene 
szerezni. Ez azt jelenti, hogy  
a dokumentumok megoszthatók  
és elektronikusan is megtekinthetők, a 
sokkal lassabb papíralapú munkafolyamatok 
helyett. Például automatizálható a vállalat 
számla-jóváhagyási eljárása, úgy, hogy az 
érintett felek végzik a felülvizsgálatot,  
a jegyzetek és, adott esetben a mellékletek 
csatolását.

Fejlett tár
Egy belső, bővített dokumentumtár 
(„Advance Space”) segítségével  
a felhasználók egyszerű megosztott,  
pl. HR-es formanyomtatványokat és 
termékbrosúrákat tartalmazó 
dokumentumkönyvtárakat kezelhetnek, 
megkönnyítve  
a dokumentumok ismételt nyomtatását.

imageRUNNER 
Advance

imageRUNNER 
Advance

Office 2007 - 
PPTx

Papíralapú 
dokumentum

Office Open XML

kONVERTáLás 
OFFICE OPEN XML 

FájLLá

A szövegek, képek stb. 
újbóli felhasználása és 

kombinálása a meglévő 
dokumentumokkal.

Papíralapú 
dokumentum

sCAN
kONVERTáLás 

READER EXTENsIONs 
jOGOsULTsáGGAL 

bőVíTETT PDF-FájLLá

ÉszREVÉTELEk/
MEGjEGyzÉsEk 
HOzzáADásA

Adobe Reader Extensions

Z fold

C fold

Stapling

Booklet

szkENNELÉs



készülékbiztonság
A dokumentumokhoz történő illetéktelen 
hozzáférés megakadályozására,  
a készülékeken könnyen be lehet állítani  
a felhasználó-azonosítást, pl. a vállalati 
belépési procedúra vagy kártyarendszer 
alkalmazásával. Amennyiben engedélyezett, 
a felhasználók valamennyi személyes 
beállításukhoz hozzáférhetnek,  
és kinyomtathatják a készülék 
merevlemezén biztonságosan tárolt 
dokumentumokat.

Adatbiztonság
A készülékek merevlemezeit könnyedén  
el lehet távolítani, amennyiben ideiglenesen 
más helyszínen kívánja tárolni azokat. Így 
biztosítható a nagyobb fokú adatvédelem, 
továbbá ez a megoldás a tűzveszéllyel 
szemben is nagyobb védelmet jelent.  
A készülék kettős merevlemezeket tartalmazó 
konfigurációban is rendelkezésre áll, amely 
lehetővé teszi az adattitkosítást (az EAL 3 közös 
kritériumoknak megfelelően) és a 
lemezmeghajtók tükrözését. Ez azt jelenti, 
hogy ha valamelyik meghajtó meghibásodik, 
akkor a készülék az alternatív meghajtót 
használva adatveszteség és kár nélkül  
tovább működik. A készülék nagy 
részletességű naplókat is tárol, melyek  
CSV fájlként exportálhatók.

Előtérben a biztonság.

A dokumentum- és adatbiztonságot fenyegető veszélyek sosem  
voltak ilyen komolyak. Az ügyfelek adatait óvni kell, és előfordulhat,  
hogy a hálózati eszközök ezekkel a veszélyekkel szemben sebezhetőek. 
Az imageRUNNER ADVANCE termékcsalád olyan eszközcsomagot kínál, 
amellyel a dokumentumok teljes életciklusuk folyamán –  
a szkenneléstől kezdve egészen a megosztásig, az archiválásig  
és a nyomtatásig – óvhatók.



Dokumentumbiztonság
A bizalmas dokumentumokat vízjelekkel 
lehet megjelölni, ami a másolatkészítés 
szempontjából lényeges. A beszkennelt  
és továbbítandó PDF-fájlok titkosíthatók,  
így csak a jelszóval rendelkező felhasználók 
férhetnek hozzájuk.

A kritikus információk védelme, a szabályozói 
követelményeknek való jobb megfelelés és  
az üzleti folyamatok egyszerűsítése érdekében 
szkennelje a dokumentumokat Adobe® Rights 
Management munkafolyamat alkalmazásával! 

Információ-
hozzáadás multi-

funkciós nyomtatón

biztonságos fájl

Másolás

Print

ELEMzÉs
beillesztett felhasználói 
információk elemzése

A MŰVELET bLOkkOLásA
A művelet (másolás/küldés/faxolás/
tárolás) végrehajtásának blokkolása, 
vagy jelszavas belépéshez/felhasználó-
hitelesítéshez kötött végrehajtás.

A szkennelés blokkolása

imageRUNNER
ADVANCE

Papíralapú 
dokumentum

szkENNELÉs

Adobe Rights Management

server 
(jogosultságkezelő 

szerver)

PDF hozzárendelt 
szabállyal

Munkaállomás különféle fájlformátumú  
dokumentumok

szAbáLy  
LÉTREHOzásA

szAbáLyOzOTT 
PDF  

LÉTREHOzásA

szAbáLy  
ALkALMAzásA

Példák a szabályokra:

• Megtekintés korlátozása

• Nyomtatás korlátozása

• Módosítás korlátozása

• Másolás korlátozása

• Érvényesség ellenőrzése



átütő környezetvédelmi hatékonyság
Szem előtt tartva bolygónk értékes 
erőforrásainak védelmét arra törekszünk, 
hogy a termékek életciklusának valamennyi 
szakaszában csökkentsük a környezet 
terhelését. Ezért tűztük ki célul azt, hogy 
olyan termékcsaládot gyártunk, amelynek 
kicsi az ökológiai lábnyoma.

Alacsony fogyasztás és kibocsátás 
A készülék gyártása során a világon az első, 
nagy mértékben tűzálló, növényi eredetű 
szerves forrásokból készült bioműanyagot 
használtuk fel. A zöld anyagok felhasználása 
és a környezettudatos terjesztési stratégia 
következtében kevesebb a szén-dioxid-
kibocsátás is. Adott esetben újrahasznosított 
műanyagokat is használtunk a gyártás során.

Alacsony energiafogyasztás és zajszint  
Az új tonertechnológia lehetővé teszi, hogy a 
toner alacsonyabb hőmérsékleten 
illeszkedjen a nyomathordozóra, ezzel 
csökkennek az energiaköltségek. Az alvó 
üzemmódnak köszönhetően a fogyasztás 1 
Wattra vagy annál is kevesebbre csökken. A 
jobb munkakörnyezetet biztosítja, hogy a 
készülékek zajszintje is alacsonyabb.

Valamennyi készülék megfelel a legújabb 
nemzetközi környezetvédelmi 
szabványoknak (pl. Energy Star és ROHS). 

Csökkentse költségeit!
Az imageRUNNER ADVANCE termékcsalád 
segít abban, hogy mind az 
energiafogyasztást, mind a költségeket 
csökkentse. A dokumentumok kiváló 
minőségben történő előállítása azt jelenti, 
hogy a brosúrákat és a leveleket anélkül 
készítheti el, hogy valamely helyi nyomda 
szolgáltatásait igénybe kellene vennie – ez 
pedig jelentős megtakarítást eredményez.

A duplex nyomtatás révén csökken  
a papírfelhasználás, és az egy oldalra eső 
költségek alapján a nyomtatási kiadások 
nagysága akár a felére is csökkenhet. Ennek 
megvalósulásához hatékony szoftvereink (pl. 
a Canon uniFLOW Output Manager 
szoftvere) is hozzájárulnak. Amikor  
a dokumentumokat nyomtatásra küldik, 
azok automatikusan az oldalankénti 
legkisebb költséget biztosító hálózati 
eszközhöz irányíthatók, ezáltal hosszútávon 
jelentős megtakarítások érhetők el. Továbbá 
a biztonságos hozzáférésnek köszönhetően 
a dokumentumok addig „visszatarthatók”, 
amíg a felhasználók a készülékről el nem 
tudják vinni azokat – így megelőzhető  
a nyomtatótálcán felejtett dokumentumok 
miatti veszteség.

Helytakarékos kivitel
A nagy teljesítmény ellenére valamennyi 
készülék hihetetlenül kompakt. Így azokban 
az irodákban, ahol a szabad hely mérete 
nem elhanyagolható szempont, egy  
a készülékben elhelyezkedő belső finiser 
csak örvendetes előnynek számít.

Maximális hasznos üzemidő
Valamennyi készülék kivételes 
megbízhatóságú, ami garantálja a 
kommunikáció gyorsaságának és 
hatékonyságának napról napra történő 
fenntartását. Az innovatív kivitelnek 
köszönhetően, ha hiba merülne fel a 
papíradagolásban, a helyreállítást mindig  
a készülék jobb oldala felől kell elvégezni –  
a helyreállítás mindig gyors és egyszerű! 

Hatékony kezelés az iWMC-vel 
A készülékek hálózati felügyelete a Canon  
iW Management Console szoftverrel oldható 
meg. Az iW Management Console olyan 
hatékony, skálázható szoftvermegoldás, 
amely a funkciók széles köre segítségével 
gyorsítja a problémamegoldást, egyszerűsíti 
a készülékvezérlést, illetve automatizálja  
a közös feladatokat, csökkentve az  
IT-erőforrásokra eső terheket. További 
segítséget jelent a Canon eMaintenance 
szoftvere. Ezzel a szoftverrel lehetővé válik  
az automatikus távoli diagnosztika  
és a fogyóeszközök megrendelése.

A megtakarítások növelése.

A manapság általában jellemző és kihívást jelentő körülmények között 
nagyon fontos, hogy olyan döntéseket tudjunk hozni, amelyek mind az 
aktuális helyzetben, mind a jövő szempontjából helyesnek bizonyulnak. 
Az imageRUNNER ADVANCE termékcsaládban megtestesülő progresszív 
gondolkodásmód erre a filozófiára épül. Végre egy olyan termékcsalád, 
amelyben együttesen érvényesül a kiadások, mint érzékeny tényezők 
körültekintő kezelése, az üzemeltetési költségek szempontjából vett 
gazdaságosság és a nagyobb fokú ellenőrzés; illetve amely új 
viszonyítási alapot jelent a környezettudatosság vonatkozásában.



A megkérdezettek 
92%-a szerint  
a környezetvédelem  
a legfontosabb 
szempontok közé 
tartozik. (InfoTrends jelentés, 2009)
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Változtasson a 
lehetőségeken az 
imageRUNNER 
ADVANCE 
termékcsaláddal!

Néhány kép az egyértelmű szemléltetés céljából csupán szimuláció. Minden adat a Canon 
szabványos tesztmódszerein alapul. E tájékoztató és a termék műszaki adatainak listája a 
termék piaci bevezetése előtt készült. A végleges adatok bejelentés nélküli megváltoztatásának 
jogát fenntartjuk. ™ és®: Valamennyi vállalat- és/vagy terméknév az érintett gyártó védjegye  
és/vagy bejegyzett védjegye a gyártó piacán és/vagy országában.


