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2 imageRUNNER ADVANCE

• 
imageRUNNER 
ADVANCE – yarın  
için çalışmak
İş yerleri hızla değişiyor. Esnek işe başlama saatleri, evden 
çalışma, masaları paylaşan mobil işçiler ve uluslararası 
sınırları aşan ama aynı odadaymış gibi etkileşim kuran 
çalışanlar.

Başarılı olabilmek için, işletmelerin 
bilgileri hızla toplayabilmeleri ve 
sunabilmeleri, bu bilgileri ihtiyacı 
olanlar ile kolayca paylaşabilmeleri 
ve ihtiyacı olmayanlardan 
saklayabilmeleri gereklidir. Ancak 
bilgi yönetimi, belgelerin çalışanların 
masaları ve ofis dolaplarından bulut 
sunucularına ve mobil cihazlara kadar 
çeşitli basılı ya da dijital biçimlerde ve 
yerlerde aynı anda birden fazla kez 
bulunması nedeniyle önemli bir zorluk 
oluşturmaktadır. 

imageRUNNER ADVANCE, belge 
yaşam döngüsünün her aşamasını 
desteklemek ve tamamlamak 
amacıyla akıllı bir platform üzerine 
kurulmuş çok işlevli cihazlardan 
oluşan bir ürün serisidir. Bu cihazlar, 
belgelerin oluşturulmasından 
paylaşılmasına, çıktı alınmasından 
arşivlemeye kadar tüm işlerde 
üretkenliğinizi ve verimliliğiniz 
arttırmak, güvenlik ve çevre 
gereksinimlerinizi karşılamak, 
maliyetleri kontrol etmek ve yatırım 
geri dönüşünüzü optimize etmek 
üzere tasarlanmıştır.

Bu platform, küçük çalışma grupları 
ve ofislerden büyük departmanlara ya 
da baskı odalarına kadar, değişen iş 
ortamlarının belge iş akışı zorluklarını 
ele almak için kanıtlanmış teknolojiye 
sahip çok çeşitli modeller ve entegre 
çözümler sunmaktadır.

Değişim yoluyla işinizi 
desteklemek
imageRUNNER ADVANCE portföyü 
bugün ve gelecekte işinizin özgün 
gereksinimlerine uyum sağlamak 
üzere kolayca uyarlanabilir ve 
uniFLOW, eCopy, Therefore, IRIS ve 
çok daha fazlası gibi bir dizi güçlü 
belge yakalama ve çıkış yönetimi 
çözümüne sorunsuz bir biçimde 
entegre olur.

Mobil çalışanların, 2013'te 
toplam iş gücü nüfusunun 
yaklaşık %52'sini 
oluşturduğu tahmin 
ediliyordu. 2018 yılına 
kadar, bu tahminin %75'e 
yükselmesi bekleniyor.
Western Europe Mobile Workforce Forecast 
Update (Batı Avrupa Mobil İş Gücü Tahmini 
Güncellemesi), 2013–2018, #LM58W

2013’te

%52

2018’te

%75

MOBIL 
ÇALIŞANLAR 
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Kuruluş Maliyetleri (%33),  
Güvenlik (%26) ve Çalışan 
Üretkenliği (%20%), günümüzde 
kuruluşlar için en önde gelen üç 
sorundur
Western European Hardcopy End-User Study: Print Services 
Evolution Continues (Batı Avrupa Basılı Çıktı Son Kullanıcı 
Çalışması: Baskı Hizmetlerinin Evrimi Devam Ediyor), 
IDC, #KD57X

Maliyet Yönetimi
Baskı ve belge ile ilgili 
maliyetlerin daha iyi 
yönetimine yönelik alanları 
tanımlayın ve ele alın. 
Sayfa 4

İş akışı verimliliği
Etkili iş akışları ve sezgisel 
kullanım kolaylığı ile zaman ve 
kaynak tasarrufuna yardımcı 
olmak ve üretkenliği arttırmak 
için tasarlanmıştır. 
Sayfa 6

Güvenlik
Hassas bilgilerin korunmasına 
yardımcı olmak için bir dizi 
standart ve opsiyonel güvenlik 
özelliği.  
Sayfa 8

Cihaz ve filo yönetimi
BT yükünü azaltmaya ve 
üretkenliği en üst düzeye 
çıkarmaya yardımcı olmak için 
etkin filo yönetimine yönelik 
gelişmiş özellikler.  
Sayfa 9

Kalite ve güvenilirlik
Ortamları canlı tutmak için 
üstün kalite ve güvenilir 
performans. 
Sayfa 10

Sürdürülebilirlik
Çevresel hedeflere ulaşmaya 
yardımcı olmak için sorumlu 
tasarımı ve etkin çalışmayı bir 
araya getirir.  
Sayfa 11

Dijital evrende, her BT 
profesyoneline düşen 
gigabyte sayısı bugün 
ile 2020 arasında 8 kat, 
Nesnelerin İnterneti 
üzerindeki cihazların sayısı 
ise 2 kat artacaktır.
EMC Digital Universe Study, with data and 
analysis by IDC (EMC Dijital Evren Çalışması, 
veriler ve analiz IDC tarafından sağlanmıştır), 
IDC_1672
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Maliyet Yönetimi

Günümüzdeki işletmeler operasyonel verimlilik  
ve yatırımlarına karşılık net bir geri dönüş 
istemektedir. Ancak bu işletmelerin bir çoğu, 
kuruluşlarındaki baskı ve bilgi yönetiminin gerçek 
maliyetinin farkında değildir; bu maliyet, düzgün 
yönetilmemesi durumunda oldukça yüksek olabilir.

Toplam baskı maliyeti; belge yönetimi 
ve üretimi, optimize çıkış yönetimi, BT 
desteği ve altyapısı ile Idare ve satın 
alma ile ilgili gizli maliyetleri içerir. 
Canon’un imageRUNNER ADVANCE 
portföyü tüm bunları ele almak ve 
Yatırım Geri Dönüşünü en üst düzeye 
çıkarmaya yardımcı olmak üzere 
maliyet tasarrufları sağlamak için 
tasarlanmıştır.

Belge yönetimi ve üretim
Kuruluşlar, bilgilerin aranması ve 
tekrar kullanılmasındaki muhtemelen 
hem zaman hem de para kaybına 
yol açan verimsizlikler nedeniyle, 
günlük belge kullanımı ile ilgili önemli 
maliyetlere maruz kalmaktadır. 
imageRUNNER ADVANCE portföyü, 
tamamen entegre uçtan uca belge iş 
akışları ile, gizli maliyetleri azaltmanıza 
yardımcı olabilir. Bu, bilgileri hızlı 
ve etkili bir biçimde yakalamanıza, 
arşivlemenize ve paylaşmanıza olanak 
verir, böylece kağıt-esaslı manuel 
süreçlere bağımlılığınızı azaltır ve 
etkin işbirliğini kolaylaştırır.

Optimize çıkış yönetimi 
Entegre çözümler içeren 
imageRUNNER ADVANCE portföyü 
size cihaz erişimini kontrol etme, baskı 
politikaları uygulama, çıktıları izleme 
ve kullanımı kullanıcılara göre kısıtlama 
olanağı verir. Bu, gereksiz baskıların 
azaltılmasına, maliyet geri kazanımının 
teşvik edilmesine ve kağıt ve toner 
tasarrufu sağlanmasına yardımcı olur.

Baskı maliyetleri, gelirin 

%3'ü ile %6'sı 
arasında olabilir.
A CXO’s guide to MPS, Photizo Group  
(CXO için MPS rehberi, Photizo Grubu)
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BT desteği ve altyapısı
BT departmanı baskıyla ilgili 
sorunlar için çoğu kez başvurulan ilk 
kaynaktır, bu da bir yük oluşturabilir. 
imageRUNNER ADVANCE portföyü 
ve entegre çözümleri, baskıyla 
ilgili BT maliyetlerinin azaltılmasına 
yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 
Birincisi, cihazlar, sahaya kurulum 
öncesinde istediğiniz ayarlar ile 
tamamen yapılandırılabilir. Tüm 
cihazlardaki tutarlı ve sezgisel kullanıcı 
işletiminin yanı sıra ortak sürücü ve 
video yardımı, kullanıcıların eğitimini 
basitleştirir ve sorunlardaki tırmanışları 
azaltmanıza yardımcı olabilir.

PCL ve PostScript gibi endüstri 
standartları için destek, BT 
sistemleriniz ile doğrudan 
entegrasyona olanak verir; güçlü filo 
yönetim araçları ise - ayarların, baskı 
politikalarının ve kısıtlamaların etkin 
bir biçimde dağıtılması özelliği de 
dahil - cihazların ve filoların tamamının 
uzaktan ve merkezi olarak kontrol 
edilmesini ve güncellenmesini sağlar. 

İdare ve satın alma 
imageRUNNER ADVANCE portföyü, 
otomatik sayaç toplama ve sarf 
malzemelerinin uzaktan yönetimi 
gibi hizmetlere olanak vererek gizli 
idare ve yönetim maliyetlerinizin 
üzerine eğilmenize olanak verir. 
Buna ek olarak, Canon'un tanınmış 
yapım kalitesi ve güvenilirliği ile 
uzaktan tanılama ve yardım, durma 
sürelerinin yanı sıra idari müdahaleleri 
en aza indirerek maliyetleri azaltmaya 
yardımcı olabilir.

3.700
750 çalışana sahip bir 
şirkete ait basılı çıktı 
filosunun her yıl ihtiyaç 
duyduğu ortalama BT 
desteği saati sayısı.

 A CXO’s guide to MPS, Photizo Group  
(CXO için MPS rehberi, Photizo Grubu)

Yönetilen Baskı Hizmetleri kuruluşlara baskı ortamlarını optimize 
etmede, yazıcı filolarını yönetmede ve baskı maliyetlerinden tasarruf 
sağlamada yardımcı olur. Bir yazıcı filosunun etkili bir biçimde 
yönetilmesi, baskı maliyetlerinizi %10 ile %30 arasında azaltabilir. 
MPS; donanım, sarf malzemeleri ve bakım sözleşmelerini birleştirip 
işletmelere baskı harcamaları hakkında daha iyi bir fikir vererek çıkış 
maliyetlerinin basit bir şekilde bütçelenmesine olanak sağlar.
Gartner, Hype Cycle for Imaging and Print Services, (Gartner, Görüntüleme ve Baskı Hizmetleri için Aldatıcı Döngü), 2015, 14 Temmuz 2015, Tomoko Mitani
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İş akışı  
verimliliği 
Zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak, çoğu 
şirkette büyük bir sorundur. imageRUNNER 
ADVANCE portföyü, bu husus akılda tutularak, 
etkili gelişmiş iş akışları ile üretkenliği 
arttırmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı 
olmak için tasarlanmıştır.

Kullanım 
kolaylığı 
Renkli dokunmatik ekrana sahip 
büyük, duyarlı ve sezgisel kullanıcı 
arabirimi, görevlerin hızla ve 
zahmetsizce yerine getirilmesini 
sağlar. Fiske ve kaydırma gibi yeni 
işlemler kullanılabilirliği arttırır ve çoğu 
akıllı telefondakiler ile aynıdır*. Yerleşik 
bir öğretici ve destek videoları, 
çalışma süresini en üst düzeye 
çıkarmak için temel bakım işlemlerine 
yardımcı olur. Ayrıca kullanıcılar, ortak 
bir platform ve çalışma prensipleri 
sayesinde portföydeki herhangi bir 
cihazı rahatça kullanabilirler.

Kişiselleştirilmiş 
Deneyim
imageRUNNER ADVANCE cihaz 
paylaşılmak üzere tasarlanmıştır, 
ama aynı zamanda bir filo genelinde 
eşsiz bir kişisel deneyime de olanak 
verir. Bir kimlik doğrulama hizmeti 
etkinleştirildiğinde, ayrı kullanıcılar 
gelişmiş kişiselleştirme** işlevlerini 
kullanarak kendi çalışma alanlarını 
uyarlayabilirler. Kullanıcılar, My Display 
(Ekranım) ile, oturum açıldıktan 
sonraki ilk ekran, dil gösterimi ya 
da erişilebilirlik seçenekleri de dahil 
olmak üzere kullanıcı arabirimini 
kişiselleştirebilirler. My Functions 
(Işlevlerim), kullanıcıların kendi 
kişisel adres defterleri gibi kendi iş 
akışlarında yardımcı olabilecek özgün 
bilgilere kolayca erişmelerine olanak 
vererek verimlilik sağlar; My Settings 
(Ayarlarım) ise Fotokopi, Gönderme, 
Faks ve Saklama için varsayılan kişisel 
ayarlar yapılmasına olanak verir.

Mobil İş Akışları 
için Destek
Esnek çalışma uygulamaları için 
ölçeklenebilir destek, çalışanların 
belgeleri hareket halindeyken güvenli 
bir şekilde yakalamalarına ya da 
basmalarına ve mobil cihazlarını 
doğrudan işletme iş akışlarına 
hızla bağlamalarına olanak vererek 
verimliliği arttırmaya yardımcı olabilir. 
imageRUNNER ADVANCE portföyü, 
akıllı cihazları bağlamak için QR (Kare 
Kod) eşleme* ile NFC* ve Bluetooth 
düşük enerji* seçeneklerini içeren çok 
sayıda yol sunmaktadır. Bu portföy 
Google Cloud Print, AirPrint* ve 
Mopria* gibi yaygın uygulamalara 
yönelik destek ile neredeyse tüm 
akıllı cihazlar ile çalışabilir ve bazı 
bulut tabanlı hizmetlere doğrudan 
bağlanabilir.

  %36 Tipik bir bilgi çalışanının gününün çeşitli sistemlere  
dağılmış bilgileri arayarak ve birleştirerek harcadığı kısmı.  
Bu çalışanlar, işlerini yapmak için gerekli bilgileri sadece %56 
oranında bulabilmektedir.

Whitepaper - Bridging the Information Worker Productivity Gap, Unlocking the Hidden Value of 
Information, IDC Multi-client Study (Resmi Rapor - Bilgi Çalışanlarının Üretkenlik Açığının Kapatılması, 
Bilginin Gizli Değerinin Ortaya Çıkarılması, IDC Çok Müşterili Çalışması), 2014, David Schubmehl ve  
Dan Vesset

ABC

Mobil baskıyı 
uygulamaya koyan 
kuruluşların oranı 
sadece %5'ten 
%14'e çıkmıştır; %35 ise gelecek 12 
ay içinde mobil baskıyı uygulamaya 
koymayı planlamaktadır.

 The mobile print enterprise, are businesses 
ready for mobile printing? (Mobil baskı kuruluşu, 
işletmeler mobil baskı için hazır mı?) Quocirca
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Gelişmiş belge 
yakalama
Güçlü tarama özellikleri, gelişmiş 
belge yakalamaya ve dijitalleştirmeye 
olanak verir. Eş zamanlı 2-taraflı 
tarama* hızlı sonuçlar sunar, 
belgeleri kolayca çok sayıda hedefe 
gönderebilirsiniz. Belgelerin taranması 
ve Aranabilir PDF, Microsoft® Word* 
ve Microsoft® PowerPoint formatlarına 
dönüştürülmesi için standart 
destek dahildir. imageRUNNER 
ADVANCE cihazlar, süreç ve iş akışı 
optimizasyonu için, gömülü MEAP 
ve MEAP Web uygulama platformları 
sayesinde bir dizi güçlü Canon ve 
üçüncü taraf yazılımı ile sorunsuz bir 
biçimde entegre olabilirler.

Yerleşik  
zeka
Bir dizi akıllı özellik, belge iş akışlarının 
geliştirilmesine ve üretkenliğin en üst 
düzeye çıkarılmasına yardımcı olabilir. 
Hareket sensörü teknolojisi* algılanan 
bekleme süresini azaltmak için cihazı 
uyku modundan çıkarır, boş sayfaları 
atla* ve çoklu sayfa besleme algılama* 
gibi akıllı ortam kullanımı özellikleri ise 
etkili bir biçimde tarama yapılmasını 
sağlar. 

Uçtan uca belge 
oluşturma 
imageRUNNER ADVANCE portföyü, 
zımbalama, belge ekleme, delik delme, 
kitapçık baskısı ve C ve Z katlama gibi 
esnek sonlandırma seçeneklerine *** 
sahiptir. Bunun yanı sıra Canon'un iW 
Masaüstü yayıncılık yazılımı, yüksek 
kaliteli ve profesyonel görünümlü 
belgelerin şirket içinde kolayca 
oluşturulmasına ve üretilmesine olanak 
verir.

 *  Seçkin imageRUNNER ADVANCE 
modellerinde mevcuttur

 **  Belirli Gelişmiş Kişiselleştirme özellikleri 
sadece seçkin imageRUNNER ADVANCE 
modellerinde mevcuttur

 ***  Sonlandırma seçenekleri modele göre 
değişiklik göstermektedir

İşletmelerdeki mobiliteye 
yönelik BT harcamaları 
2015'te BT bütçelerinin 
%25'inden 2018'de 
%40'ına çıkacak, 
2018 yılında daha çok 
konsolidasyon ve BYOD 
(Kendi Cihazını Getir) 
nedeniyle BT harcamaları 

azalacaktır.

IDC FutureScape: Worldwide 
Mobility 2016 Predictions, Nov 2015 
(IDC FutureScape: Dünya Genelinde 
Mobilite 2016 Tahminleri,  
Kasım 2015), #259815

2018 yılında, 
işletmelerin 
üçte ikisi 
müşterilere dönük 
iletişimlerinin 
büyük kısmını ya 
da tamamını hala 
basılmış olarak 
sunacaklardır.
IDC FutureScape: Worldwide 
Imaging, Printing, and 
Document Solutions 2016 
Predictions, Nov 2015  
(IDC FutureScape: Dünya 
Genelinde Görüntüleme,  
Baskı ve Belge Çözümleri  
2016 Tahminleri,  
Kasım 2015),  
#259824

 2018 yılında, 
işletmelerin %30'u 
mobilite stratejilerini 
ve personellerini 
daha kapsamlı iş akışı 
optimizasyonlarına 
yönlendireceklerdir.

IDC FutureScape: Worldwide 
Mobility 2016 Predictions, 
Nov 2015 (IDC FutureScape: 
Dünya Genelinde Mobilite 
2016 Tahminleri, Kasım 2015), 
#259815
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Güvenlik

Gizli veriler bir kullanıcının masaüstü, mobil cihazı ve MFP 
arasında sürekli hareket halinde olduğundan, baskı ortamınızın 
korunmasına yardımcı olmak için önlemler alınması önemlidir. 
imageRUNNER ADVANCE platformu, bilgilerinizin gizliliğini, 
erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini sağlamaya yardımcı olmak 
için bir dizi güvenlik özelliği sunmaktadır.

Veri ve ağ güvenliği
•  uniFLOW SAM Ekspres Sunucu, herhangi 

bir cihaza erişimi izlemenize ve kontrol 
etmenize olanak verir, ayrıca ilave veri 
koruması sağlar. 

•  HDD Silme, standart bir özelliktir ve her 
bir görevden sonra gizli görüntüleri siler.

•  HDD Formatlama, ömrünün sonunda 
sabit sürücüdeki tüm verileri siler ve 
bunların üzerine yazar.

•  HDD Veri Şifreleme, sabit disk 
söküldükten sonra bile bilgileri korumaya 
yardımcı olur ve şu anda seçkin 
modellerde FIPS 140-2 onaylıdır. 

•  Kurcalamaya karşı korumalı donanıma 
sahip bir güvenlik çipi, parolaları ve 
şifreleme anahtarlarını korumaya yardımcı 
olur.

•  IPsec, veriler için ağ üzerinden geçtiği 
sırada güvenlik sağlar.

%24  
Kağıt esaslı 
ihlallerin oranı
Beazley plc, 2014

80% Belge  
güvenliğini en  
yüksek öncelik  
olarak gören  
şirketlerin oranı
Resmi rapor:  
Barometre GED 

2020 yılında, 

1,5 milyar 
insandan
fazlası veri ihlallerinden etkilenecektir.

IDC FutureScape: Worldwide IT Security 
Products and Services 2016 Predictions,  
Nov 2015 (IDC FutureScape: Dünya Genelindeki 
BT Güvenlik Ürünleri ve Hizmetleri 2016 
Tahminleri, Kasım 2015), #259836

Canon’un çok katmanlı güvenlik çözümleri, hassas bilgilerin cihaza 
kaydedildiklerinde ve iletim sırasında korunmasına yardımcı olur: 

Cihaz Güvenliği
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi gibi 
bir oturum açma hizmeti yoluyla, her 
bir cihaza kimin erişime sahip olacağını 
kontrol edebilirsiniz. Bu uygulama ile cihaz, 
hassas baskılar ancak kullanıcı resimli 
oturum açma, PIN kodu ya da kartlı erişim 
ile oturum açtığında alınabilecek şekilde 
yapılandırılabilir, böylece gizli belgelerin 
çıkış tepsisinde bırakılmasının önlenmesine 
yardımcı olur. Kullanım, bireye ya da 
departmana göre de izlenebilir.

Belge güvenliği
Canon, kuruluşunuzun gizli bilgilerini 
korumaya ciddiye almaktadır ve 
bilgilerinizin tehlikeye düşmemesini 
sağlamak için çok sayıda kontrol 
oluşturmaktadır. Hassas bilgilerin izinsiz 
bir biçimde dağıtılmasının önlenmesine 
yardımcı olmak amacıyla, çeşitli cihaz 
fonksiyonları ayrı kullanıcılar için devre 
dışı bırakılabilir; görsel ve sesli Orijinal 
Hatırlatma bildirimleri* ise taranan 
orijinallerdeki hassas bilgilerin cihazda 
kalması durumunda sizi uyarır.

 *  Seçkin imageRUNNER ADVANCE 
modellerinde mevcuttur
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9imageRUNNER ADVANCE

Cihaz ve  
filo yönetimi

İster tek bir cihazınız isterse büyük 
bir filonuz olsun, baskı altyapınızın 
entegrasyonu, idaresi ve yönetimi  
karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Canon,  
BT ekiplerinizin üzerindeki yükü azaltmaya 
ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaya 
yardımcı olmak için, etkili cihaz ve filo 
yönetimine yönelik gelişmiş özellikler 
sunmaktadır.

Etkin Kurulum ve Akıllı 
Kullanıcı Desteği
Cihazlar, iş ortamınıza hızlı ve kolay 
bir biçimde yerleştirilmeleri için sizin 
şartlarınıza göre yapılandırılabilir ve 
iş süreçlerinizi geliştirmeye yardımcı 
olmak için işletme uygulamalarınıza 
ve eski sistemlerinize sorunsuz bir 
biçimde entegre olabilir. Kullanıcılar, 
kullanıcı deneyimini geliştiren 
ve BT departmanınızın gereksiz 
yere aranmasını önleyen sezgisel 
yerleşik rehberlik sayesinde, sarf 
malzemelerinin değiştirilmesi ya da 
kağıt sıkışmalarının giderilmesi gibi 
temel bakım görevlerinin üstesinden 
kolayca gelebilir. BT, cihaz kullanıcı 
arabirimini uzak bir konumdan 
kopyalayarak ve kontrol ederek 
kullanıcı sorunlarını etkin bir  
biçimde çözebilir. 

Gelişmiş idare ve yönetim 
araçları
imageWARE Yönetim Konsolunu 
kullanarak, uluslararası sınırlar 
da dahil olmak üzere filonuzun 
tamamında merkezi bir kontrol 
noktasından yararlanabilirsiniz.  
Cihaz durumunu ve sarf 
malzemelerini kontrol edebilir, 
cihazları uzaktan kapatabilir ve  
sayaç değerlerini alabilir, ayrıca  
adres defterlerini ve yazıcı 
sürücülerini yönetebilirsiniz. Ürün 
yazılımları, cihaz yapılandırmaları, 
uygulamalar ve ayarlar filonun 
tamamı ya da bir kısmı için kolayca 
güncellenebilir ve güvenlik politikaları 
etkin bir biçimde uygulanabilir.

Etkin izleme ve tanılama
Sarf malzemelerinin uzaktan yönetimi 
ve cihaz izleme özellikleri, toner 
stoklarınızın sorunsuz bir biçimde 
yenilenmesine ve sayaç değerlerinin 
otomatik olarak alınmasına olanak 
verir. Uzaktan tanılama, olay işleme 
ve parça ömür yönetimi, önleyici 
bakıma ve azami çalışma süresi için 
hızlı onarımlara olanak verir. 

Kuruluşlar, iyi yönetilen bir yazıcı filosunun 
baskı harcamalarını %30'a kadar 
azaltabileceğinin farkına vardıkça, daha fazla 
sayıda kuruluş yazıcı filolarını optimize etmek 
için önlemler almakta, ya kendi başlarına 
ya da bir MPS sağlayıcısının yardımıyla 
cihaz konsolidasyonunu ve baskı yönetimi 
yazılımlarını benimsemektedir.

Gartner, Forecast Overview: Print Hardware, Software and 
Services, Worldwide, 2015 (Gartner, Tahmin Genel Görünümü: 
Baskı Donanımı, Yazılımı ve Hizmetleri, Dünya Geneli, 2015), 
27 Temmuz 2015 

%24  
Kağıt esaslı 
ihlallerin oranı
Beazley plc, 2014

80% Belge  
güvenliğini en  
yüksek öncelik  
olarak gören  
şirketlerin oranı
Resmi rapor:  
Barometre GED 
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10 imageRUNNER ADVANCE

Kalite ve güvenilirlik

imageRUNNER ADVANCE portföyü, öncelikle işletmenizin 
ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Araştırma ve 
geliştirme sürecinde kalite ve güvenilirliğe öncelik verilmiş 
ve pazara yoğun çalışma ortamlarını sadece desteklemekle 
kalmayıp, aynı zamanda gelişmesine de olanak veren  
bir çözüm sunmak için kullanıcı deneyiminin tamamı  
dikkate alınmıştır.

Üstün kalite
Ister çok önemli bir satış teklifi isterse 
basit bir e-posta yazdırın, gelişmiş 
gerçek zamanlı kalibrasyon ve V2 Renk 
teknolojisi* sayesinde üstün kaliteli 
çıktılar almayı bekleyebilirsiniz.  
V2 Renk teknolojisi, canlı ve parlak bir 
görünüme sahip etkileyici sonuçlar 
sağlamak için cihazın ve tonerin 
özelliklerini en üst düzeye çıkarır. 
Ayrıca gelişmiş gri tonlama özellikleri, 
mükemmel siyah-beyaz baskılar 
sağlar. imageRUNNER ADVANCE 
portföyü ile, çok çeşitli boyutlara 
ve ağırlıklara sahip ortam türlerinde 
sürekli yüksek kaliteli sonuçlar elde 
etmeyi bekleyebilirsiniz.

Ödül kazanan teknoloji
Canon teknolojisi ve uzmanlığı, 
operasyonel verimlilikler sunarak - 
bilgileri yönetme yollarını iyileştirerek 
ve belge süreçlerini basitleştirerek - 
işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına 
yardımcı olabilir. imageRUNNER 
ADVANCE portföyü, yenilikleri, 
tasarımı ve çevreci özellikleri ile  
önde gelen sektör analistlerinden  
çok sayıda ödül ve takdir kazanmıştır.

Erişilebilirlik
imageRUNNER ADVANCE cihazlar, 
bir dizi destek özelliği sayesinde 
engelli kullanıcılar için de uygundur. 
Görme engelli kişiler için ekrandaki 
içerik büyütülebilir, kullanıcılar kontrol 
panellerini görüntülemek için cihaza 
bilgisayarlarından uzaktan erişebilirler, 
ayrıca sesli rehberlik ve sesle çalışma 
seçenekleri mevcuttur.

 *  Seçkin imageRUNNER 
ADVANCE 
modellerinde 
mevcuttur

Canon, test ve araştırma 
kuruluşu Buyers Laboratory 

(BLI) tarafından verilen prestijli 
yılın A3 MFP 2016 ürün serisi 

ödülünü kazanmıştır
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Sürdürülebilirlik

Canon'un çevreye bağlılığı, ürün tasarımımızın, 
üretimimizin ve kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir 
parçasıdır. imageRUNNER ADVANCE platformunun 
arkasındaki ilerici düşünce, bir yandan işletmenizin etkin 
bir biçimde çalışmasına, diğer yandan çevresel ayak 
izinizi azaltmanıza yardımcı olan yenilikçi ve sürdürülebilir 
çözümleri bir araya getirmektedir.

Enerji verimliliği
imageRUNNER ADVANCE cihazlar 
bir bütün olarak yüksek enerji 
verimliliği ve optimum performans 
için tasarlanmışlardır. Kaynaştırma 
teknolojilerinin ve düşük erime 
noktalı tonerin kombinasyonu, enerji 
gereksinimlerini en aza indirerek 
ve ısınma sırasındaki ve bekleme 
modundaki enerji kullanımını 
düşürerek toplam enerji tüketimini 
azaltmaya yardımcı olmaktadır. 
imageRUNNER ADVANCE cihazlar 
ENERGY STAR® sertifikalıdır ve 
sınıfında lider Tipik Enerji Tüketimi 
(TEC) dereceleri sunmaktadır.

Sorumlu çalışma şekli
Kağıt ve sarf malzemeleri kullanımını 
azaltmak amacıyla, baskıdan önce 
değişiklikler yapmak üzere dijital 
belgeleri dağıtabilir ve dosyaları 
ön-izleme ile görüntüleyebilirsiniz. 
İsrafı azaltmak için, yazıcı sürücüleri 
varsayılan değer olarak 2-taraflı 
baskıya ayarlıdır. Ayrıca güvenli 
baskı ile belgeler bir cihaza 
gönderildiğinde bir parola girilene 
dek yazdırılmamaktadır, bu da 
kağıt israfının önlenmesine katkıda 
bulunmaktadır.

Sürdürülebilir tasarım
imageRUNNER ADVANCE portföyü, 
sürdürülebilirliğe büyük önem 
verilerek tasarlanmıştır. Her bir cihaz, 
geri dönüştürülmüş malzemeler ile 
bitkilerden türetilmiş kaynaklardan 
yapılan biyoplastik içerir. Canon, 
Yaşam Döngüsü Değerlendirme 
(LCA) Sistemi yoluyla üretim, enerji 
kullanımı ve lojistik dahil olmak 
üzere ürün yaşam döngüsünün 
her aşamasındaki karbon dioksit 
emisyonlarını da azaltmıştır. 
Karbon dioksit emisyonları, daha 
sürdürülebilir malzemelerin 
kullanılmasının yanı sıra, çevresel 
etkilerin en aza indirilmesine 
odaklanan bir tasarım ve üretim 
süreci ile azaltılmıştır. Ayrıca cihazlar, 
daha sessiz çalışma ortamları 
sağlamak için gürültünün azaltılması 
dikkate alınarak tasarlanmıştır.

En üst sırada fiyat ve 
kalite yer almakla birlikte, 
küçük işletmelerin 
%54'ü, çevresel açıdan 
destekleyici ve etkili 
bir şekilde çalışmanın 
da kendileri için önemli 
olduğunu belirtmişlerdir

Canon EMEA Sustainability 
Report 2014 - ICM - Canon 
Research (Canon EMEA 
Sürdürülebilirlik Raporu 2014 - 
ICM - Canon Araştırması)

azalmaktadır
A CXO’s guide to MPS, Photizo 
Group (CXO için MPS rehberi, 
Photizo Grubu), 2014

%60

Yönetilen Baskı 
Hizmetleri uygulandıktan 
sonra, karbon 
emisyonları ortalama

11imageRUNNER ADVANCE
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Teknik özellikler: imageRUNNER ADVANCE

SİYAH-BEYAZ PORTFÖY iR ADV 400i/500i serisi

Ürün Yapılandırması  
ve Temel İşlevler 

Baskı/ Fotokopi/ Tarama/ 
Gönderme ve Opsiyonel Faks

 

Çıkış Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli) 
(A4 sadece tek taraflı)

iR-ADV 400i: 40 sf./dk. 
iR-ADV 500i: 50 sf./dk. 
 

Kullanıcı Arabirimi  
(Tip ve boyut)

17,8 cm renkli LCD dokunmatik 
ekran

Tarama Hızı  
(A4, 300 dpi, renkli, tek taraflı)

50 resim/dk. 

Maksimum Kağıt kapasitesi
(Opsiyonlar ile) (A4, 80 g/m2)

2.300 sayfa

Kağıt boyutu A4'e kadar

Kağıt ağırlıkları Kaset: 64 - 105 g/m2

Çok-amaçlı tepsi: 64 - 128 g/m2; 
Çift taraflı: 64 - 105 g/m2 

Sonlandırma seçenekleri Zımba Sonlandırıcı  
(köşeden zımbalama)  
 
 
 
 
 
 

iR ADV 4200 serisi

Baskı / Fotokopi / Tarama / 
Gönderme ve Opsiyonel Faks

sadece yazıcı versiyonu da 
mevcuttur

iR-ADV 4225i: 25 sf./dk. 
iR-ADV 4235i: 35 sf./dk. 
iR-ADV 4245i: 45 sf./dk. 
iR-ADV 4251i: 51 sf./dk.

21,3 cm renkli LCD dokunmatik 
ekran

51 resim/dk. 

4.980 sayfa 

A3'e kadar

Kaset: 60 - 128 g/m2;  
Çok-amaçlı tepsi: 52 - 220 g/m2; 
Çift taraflı: 60 - 105 g/m2 

Dahili Sonlandırıcı (köşeden/çift 
zımbalama), Zımba Sonlandırıcı 
(köşeden/çift zımbalama), 
Kitapçık Sonlandırıcı (köşeden/
çift/kitapçık zımbalama), Delik 
Deliciler (2/4/2-4 delik) 
 
 

iR ADV 6500 serisi

Baskı, Fotokopi, Tarama, 
Gönderme ve Opsiyonel Faks

sadece yazıcı versiyonu da 
mevcuttur

iR-ADV 6555i/6555iPRT: 55 sf./dk. 
iR-ADV 6565i: 65 sf./dk. 
iR-ADV 6575i: 75 sf./dk. 

25,7 cm renkli LCD dokunmatik 
ekran

120 resim/dk. 

7.700 sayfa 

A3'e kadar

Kasetler: 52 - 220 g/m2; 
Çok-amaçlı tepsi: 52 - 256 g/m2; 
Çift taraflı: 52 - 220 g/m2 

Zımba Sonlandırıcı (köşeden/
çift zımbalama), Kitapçık 
Sonlandırıcı (köşeden/ çift/
kitapçık zımbalama), Eko Zımba, 
Istek üzerine zımbalama, Delik 
Deliciler (2/4/2-4 delik), Kağıt 
katlama, Belge Ekleme Ünitesi 
 

iR ADV 8500 PRO serisi

Baskı, Fotokopi, Tarama, 
Gönderme ve Opsiyonel Faks

sadece yazıcı versiyonu da 
mevcuttur

iR-ADV PRO 8585: 85 sf./dk. 
iR-ADV PRO 8595: 95 sf./dk. 
iR-ADV PRO 8505: 105 sf./dk. 

26,4/25,7 cm renkli LCD 
dokunmatik ekran

120 resim/dk. 

7.700 sayfa 

A3 ve SRA3'e kadar

Kasetler: 52 - 220 g/m2; 
Çok-amaçlı tepsi: 52 - 256 g/m2; 
Çift taraflı: 52 - 220 g/m2 

Zımba Sonlandırıcı (köşeden/
çift zımbalama), Kitapçık 
Sonlandırıcı (köşeden/ çift/
kitapçık zımbalama), Eko 
Zımba, Istek üzerine zımbalama, 
Delik Deliciler (2/4/2-4 delik), 
Profesyonel Delgeç, Kağıt 
katlama, Kırpıcı, Belge Ekleme 
Ünitesi

RENKLİ PORTFÖY iR ADV C250i/C350i serisi

Ürün Yapılandırması  
ve Temel İşlevler 

Baskı / Fotokopi / Tarama / 
Gönderme ve Opsiyonel Faks*

(*C351iF modelinde faks 
standarttır)

sadece yazıcı versiyonu da 
mevcuttur

Çıkış Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli) 
(A4 sadece tek taraflı)

C250i: 25 sf./dk. 
C350i/C351iF/C350P: 35 sf./dk. 
 

Kullanıcı Arabirimi  
(Tip ve boyut)

17,8 cm dokunmatik renkli LCD 
 

Tarama Hızı  
(A4, 300 dpi, renkli, tek taraflı)

C250i: 25 resim/dk. 
C350i/C351i: 35 resim/dk.

Maksimum Kağıt kapasitesi
(Opsiyonlar ile) (A4, 80 g/m2)

2.300 sayfa

Kağıt boyutu A4'e kadar

Kağıt ağırlıkları Kasetler: 60 - 163 g/m2;  
Çok-Amaçlı tepsi: 60 - 220 g/m2; 
Çift taraflı: 60 - 163 g/m2 

Sonlandırma seçenekleri Zımba Sonlandırıcı  
(köşeden zımbalama) 
 
 
 
 

iR ADV C3300 serisi

Baskı / Fotokopi / Tarama / 
Gönderme ve Opsiyonel Faks

 

 

C3320: 20 sf./dk. 
C3320i: 20 sf./dk. 
C3325i: 25 sf./dk. 
C3330i: 30 sf./dk.

17,8 cm dokunmatik renkli LCD 
 

55 resim/dk. 

2.300 sayfa 

A3 ve SRA3'e kadar

Kasetler: 52 - 220 g/m2; 
Çok-amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2; 
Çift taraflı: 52 - 220 g/m2 

Dahili Sonlandırıcı (köşeden/çift/
eko zımbalama + istek üzerine 
zımbalama), Zımba Sonlandırıcı 
(köşeden/çift zımbalama), 
Kitapçık Sonlandırıcı (köşeden/ 
çift/kitapçık zımbalama) 

iR ADV C5500 serisi

Baskı / Fotokopi / Tarama / 
Gönderme ve Opsiyonel Faks

 

 

C5535/i: 35 sf./dk. 
C5540i: 40 sf./dk. 
C5550i: 50 sf./dk. 
C5560i: 60 sf./dk.

25,7 cm dokunmatik renkli LCD 
 

80 resim/dk. 

6.350 sayfa 

A3 ve SRA3'e kadar

Kasetler: 52 - 256 g/m2; 
Çok-amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2; 
Çift taraflı: 52 - 220 g/m2 

Dahili sonlandırıcı (köşeden/çift 
zımbalama), Zımba Sonlandırıcı 
(köşeden/çift zımbalama), 
Kitapçık Sonlandırıcı (köşeden/
çift/kitapçık zımbalama), Delik 
Deliciler (2/4/2-4 delik) 

iR ADV C7200 serisi

Baskı / Fotokopi / Tarama / 
Gönderme ve Opsiyonel Faks

 

 

C7260i: 60/55 sf./dk. 
C7270i: 70/65 sf./dk. 
C7280i: 80/70 sf./dk. 

21,3 cm dokunmatik renkli LCD 
Opsiyonel 26,4 cm dik 
dokunmatik renkli LCD

120 resim/dk. 

C7260i/C7270i: 6.900 sayfa 
C7280i: 9.300 sayfa

A3 ve SRA3'e kadar

Kasetler: 52 - 220 g/m2; 
Çok-amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2; 
Çift taraflı: 52 - 220 g/m2 

Zımba Sonlandırıcı (köşeden/
çift zımbalama), Kitapçık 
Sonlandırıcı (köşeden/ çift/
kitapçık zımbalama), Delik 
Deliciler (2/4/2-4 delik), Kağıt 
katlama, Kırpıcı, Belge Ekleme 
Ünitesi

Entegre, maliyet etkin, güvenli ve verimli imageRUNNER ADVANCE platformu, işinizin başarılı bir şekilde 
gelişmesine ve ayrıca yatırım geri dönüşünüzü en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Küçük çalışma 
grupları ve ofislerden büyük departmanlara ya da baskı odalarına kadar her türlü çalışma ortamının 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla, her biri iş süreçlerinizi geliştirmeye, maliyetlerinizi yönetmeye  
ve yarın için çalışmanızı sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış çok çeşitli modeller sunmaktadır.
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