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Amikor egy rugalmas eszkoz
djfajta

h

atd konys;igot hoz

a mumkacsopsmba"

A legrijabb Canon iR

ultifun kcieis nyomtatok"
Tdbb lehet6sdE
a ktiltsdgvet€s ndveldse
nn

nelktll.

eljiir;is;ival hatekonyabb ds gazdasdtgosabb munkdt vdgezhet minden rdszleg.
multifunkcios nyomtatd teljesftmenynovekedestjelent a professziondlis dokumentumkdszitds es elosztds sordn. Nemcsak a gyorsasdg, hanem a biztonsdgossdg miatt is.
Kevesebb a cdgvezet6k ele kerLl16 koltsdg probldma, a felhasznaloknak pedig kevesebb munkaigenyes mffveletet kell vegezniLik.
Ndvefje aziroda

teljesitminyit

A hat6konysiig

tij szintjei

Gazdasdgossdg - technol69iai

megoldiisokkal
Kepzelje el, mennyire felgyorsulna az

A Canon intelligens, tdbbcdlrj

Hatdkony ds egyszerri dokumentum-

irodai munka, ha kevesebb dokumen-

eszkdzeivel beviteli ds kiviteli feladatok

kezelds: ezzel segiti el5 a Canon a

tumkezeldsi feladat lenne.

is elvdgezhet6k, a kdsztildk a norm6l

mun

2870 egyetle n kdszU
de tobb eszkdz munkiij;it elvdgzi,

A,z iR 227 0 / iR

ldk,

asztali nyomtatd elott j;5r egy ldpessel.

kafolyamatok leg nagyobb
kihaszndltsdgiit, a legkisebb kOltsdg ds

Az irod;iban mindenki Osszerakhat

er6feszitds mellett. Takardkossdgot

a kLilonill16 fax, beolvasd, mdsold ds

papir ds elektronikus dokumentumok-

jelent az iR2270/tR 2870 modul:iris

nyomtatogdpek kozotti rohangdlds he-

bdl Uj anyagot, majd egyszer(en kUld-

feldpitdse ds a bedpitett MEAP Java plat-

lyett egy helyen elvdgezhet6 minden

heti, megoszthatya, tdrolhatja es b6r-

form Az igdnyeknek megfelel5en

munka. Most az lroda minden dolgoz6ja

mikor el5veheti azt Papir dokumentu-

feldpithet6, de ajov6beli fejlesztdst

k6nnyeddn ldtrehozhat, megoszthat ds

mait egyszeri beolvasds utin

lehet6vd teszi, a szemdlyre szabott

szdtoszthat b,5rmilyen dokumentumot,

k6zvetlenti I az iR 227

a befejezd mUveletekkel egyijtt, de

kdszUldkr6l sok e-mail cimre elkLlldheti,

iizleti alkalmazdsokat is kdpes magdba
foglalni. ld6t takarat meg, mert az

nem kell a kiszervez€s kdltsdgeivel ds

nem kell papir- ds tintakdltsdggel szd-

osszetett fu

bonyodalmaival t6r6dnie.

molnia. Az elektronikus ktildds nemcsak gyorsabb, hanem biztonsigosabb

eldrhet6k a keszLlldkndl is 6s az egyes
munka;Sllomdsokon is. A forrdsok opti-

is, kiilbnosen a Canon biztonsdgot

malizdldsdhoz a Canon segdd-

novel6 (jft;isaival

a
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dokumentu mokat.

kci6k egyszer( l6pdsekben

programok (Utilities) egy sor eszkdzt

jogosulatlan fel-

haszndl6 ugyanis nem olvashatja el

n

a

biaositanak, ezekkel a kdszUldkek
egyszer(en kezelhet5k ds vezdrelhet6k
az adott mu nkakdrnyezetben.
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Mit kinSlnak a Canon
segddprogramok (Utilities)?
A Canon segddprogramok

Jn-u,-g

(Utilities)

Mi6rt van sziiksdg
biztonsSgra?
Ha

nem a megfelel6 k€zbejut az

gdnyeinknek megfelel6en
alakithatjuk alkalmazdsainkat?
l

A

canon folyamatosan fejleszti

segits69dvel egyszerfen telepitheti,
vezdrelheti, ds kezelheti a Canon

adat, az pdnzi]gyi vesztesdget ds a
c69J6 hirdnek romliisdt okozhatja

k€szlil€keket lgy tdnylegesen

A

kdzben tarthat bdrmilyen nyomtatdsi

nak rdszekdnt a nyomtato az adat

berendez€sen futnak Cdlunk, hogy az
On munk;ijdt alkalmazdsok szdles

feladatot ds egy, vagy ldbb
kdszLjldket is, akdrmekkora is legyen

bizalmassigJnak vddelmdben
kulcsfontossdgri szerepet jdtszik

skiiliijival segitsrik, nemcsak Canon
mi5rkiJU, hanem paftnereink, vezet6

a munkacsoport

A Canon szdleskor[i

bizlonsigi
funkci6i 6s megolddsai az On

szoftvergydrtdk ds fejleszt6k 6ltal

dokumentumkdszitds folyamatd-

kdrnyezet6nek megfelel6 szintf
adatbiztonsdgot szolgdltatnak

bedpitett

M EAP alkalmazdsait,
amelyek kdzvetlentjl az iR

el6iil lltott termdkekkel is

A Canon 4R2270/ iR 2870

kisz{.}ldk &<6szen 6!! mimden

feladatra, arnit ma a dokume*tumn'ral el keilvdgezni, €s
magdban foglalja a frolnap
{.izleti al }<al mazdsaihoz
szriksdges {isszes lehetdsdget is.

A canon nem vdrja el 0nt6l, hoqy keszuldkeihez

igaz

a munkamodszerdt.

Inkabb olyan megolddsokat hozunk ldtre, amelyek Onh6z igazodnak. Haszndlja ki az

iR227A / iR 2870 moduldris feleprteset, hogy a lehet6legjobban kielvezhesse
munkafolyamatdnak lehet6sdgeit ds a kLilonleges dokumentumkezeldsi szolgdltatdsokat. Haszndlja ki kdsztileke intelligenci dt az elektronikus kommunikdcid sordn es
hozzdadott biztonsdgijellemz6kkel tovdbbftsa azadatokat. Mtndezzel nem terheli le a
hdlozatot, ds sajdt, szemdlyre szabott uzleti alkalmazdsaival dolgozhat
a Canon MEAP Java pla
Egyszerf telepitds, kezelds ds
frissitds
Aa rR
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/0 egyszeruen

rmnak koszonhet6en.
Elektronikus kommunikdci6 ds
gyors feldolgozds
f4ost a munkacsopon minden tagjdval

telepithet6, kijlon boz6 nyomtatd
meghajt6 nyelvekkel: (PDL) - PCL,

megoszthatja a dokumentu mdban ldv5

adatokat Az elektronikus kommunik5-

Pos6cript ds UFRII (egyedi, Canon dltal
kifejlesztett PDL gyors dokumentu m

ci6 karcsdsitya is a munkafolyamatot,

feldolgozdshoz).

a hosszadalmas adminisztrdcios

Tobb kdsztjldket telepithet ds kezelhet

folyamatok is egyszer[isdd nek

egyszerre a Canon eszkoz-informici6

Nem kell agg6dnia, az eszkozoket nem
lehet Igy trilzsrifolni, mint az irattdrold
szekrenyeket A Canon kifejlesztett egy

megosztis segitsegdvel

Ezzel a

funkcidval a rendszerkeze15 egy

mivel tobb lepds is elhagyhato, eziltal

kdsztj ldk bedl lltiisait a tiivi rdnyitits

igen Ugyes, Internet alapLj megolddst,

segitsdgdvel elvdgezve azonnal a tobbi

aminek az,,URL-ad;is" nevet adta

kdszuldkre alkalmazhatja, ezzel id6t ds

A funkci6 segrtsdgdvel a beolvasott

er6forrdsokat takarit meg.

dokumentum a kdszuldken egy
postafidkba kerUl, nem pedig e-mail

A mLikodesi idcj legjobb kihaszndldsa

drdekdben pedig a Canon beepitett ekarbantaftds* funkcioj:5t al kalmazhatja,

csatolt krlldemdnyekdnt erkezik

ami a szerviz egyedUl;Slldan gyors

elerdsi ritvonala kerLil e-mail uzenetben

reakcidideldt ds a nyugodt
mu n kakorU lm6nyeket is jelentr

a fogadci felhez, aki szt.iksdg eseten

Csak a dokumentum URL-je, azaz

let6ltheti, ezzel a hdl6zat t(lterhelese,
€s a megtelt szemdlyes e-mail
postafi 6kok problemiija elkerij lhet6

I
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a

jovSben

is

&

sh
e8k sz etla e cu
€ges $ra a, szd
eX

am

a

e-cs

ele-

egy{}tt dakux emtai *€

! &lX, yaszok sos
$<c

s

€HraF llerce

s

a

KUldnbiiz5 forrdsokbtSl is 6sszeSl-

lithatom dokumentumaimat?
A Canon Uj, intelligens iW Publish

ing Manager szoftvere segitsdgdvel
egyszerfen dsszevonhat klil6n bdz6
Windows alkalmazdsb6l szdrmaz6
dokumentumokat (pl Microsoft
Word, Excel, PowerPo nt) Ebb6l az
elektronikus mesterdokumentumb6
szerkeszthet, m6dosilhat professzio

ndlis dokumentumokat, andlkUl,
hogy a k€zi gyiiijtdsre ds befejezdsre
kellene pazarolnia idejdt Ennd is

AriR2270 /

fontosabb, hogy a dokumentumndl

bdrmikor hozzdfdrhet beszeudsi
megrendel6lapokhoz, kiad6si

alkalmazott bedl litdsok menthet6k
k0vetkez6 munkdkhoz, iqy az
dltalSnos hatdkonysdg ndvelhet6

iR

2870 kdszUldken

beolvas;issa1 ds postaf 6kba

nyomtatissal tdrolhat adatot igy

(rlapokhoz, stb a kdszUldkndl,
nem kell a szitmitdqdpen f:ijlokat
keresnl

Akkor nyomtathat, amikor szLlksdge
van rii A bizalmas kezeldst
jelszavas vddelem biztositja

Mindljobban megkdzeltti a Canon az 0n dokumentumkdszitdsi munkafolyamat,inak
reszleteif anndl egyszeribbleszazOn

dolga.

y a rdfordrtds minimdlis, a hatds maximdlis;

beolvashat, eloszthat, modosithat, osszedllithat, ds nyomtathat dokumentumokat

professziondlis

be

ez6 m(veletekkel, 28 oldal/perc legnagyobb sebessdggel, ami

a

rugalrnas eszkozzel eldrheti, ami rdaddsul kdnyelmesen elfdr irod;ij;iban. Eztazeszkdzt
egyszerfien kezelheti, megis az dtlagos nyomtatondl sokkalt6bbre kepes.

Adatok megosztdsa ds ktilddse
azonnal

Egy szer 6 fe

A Canon univezSlis kUlddsi funkci6j;5-

Az adatok kezeldse dppen olyan fontos,

Vegre befejezheti az osszes ldtrehozott

val beolvashatja ds elkiildheti doku-

mint azok letrehozdsa.

mentumait elektronikus titon, b:irkinek,
bdrhov;i A PDF fiijlt az iR 2270 /
iR2870 kdszLileken hozhatla ldtre a

keszLilekek a mLiszaki kepzettseggel

dokumentumot A Canon iR2270 I iR
2870 kdszUldkek befejez5 fu nkcidival

nem rendelkez5 haszn;il6knak is le-

professzion;ilisan elkdszitett doku men-

hetSvd teszik, hogy doku mentumkdszi

tumok hozhatok letre, bemutatdsra

Canon kereshet5 PDF fu nkcldj;5val.

t6si munkafolyamataikat igen hatdko-

kdszen Vdlaszthat igen sokfdle nyo-

Jjszerl funkci6val az adat-

I

ad

atkeze | 6s

Ezdrt a Canon iR

Osszetett dokumentumok
ldtrehozdsa egyszer(en

Csopoftositis
es Eli iijtds

nyan vdgezzdk, vagy a kdszijldken,

mathordoz6 tipus ds mdret k6zUl,

bdzisban szereplS bdrmely PDF a tar

vagy kdzvetlenUl a sz;5mitdgdpndl

a befejezds lehet bros0ra ds t[lzott

talom kulcsszavai alapjdn is kikereshet6.

Az intuitfv m6don kezelhetd vezdrlS-

Tovdbb noveli a biztonsdgot ds egysze-

panel ds aziR2270

dokumentum is. Helyet takarithat meg
az iroddban, ha a belso finiseft vdlasztja, amelyhez most bels6 lyukaszt6egy-

Ezzel az

/ iR2870

rfsiti a haszndlatot a postafidk funkci6,

szdmit6gdpes tdwezdrldsi (RUl)

ide olvashatja be ds itt tdrolhatja a do-

fu nkci6ja egyariint

kumentumot, majd

a

jelszo haszn6la-

tdval biztonsdgosan kinyomtathatja,
:miknr szilkc6nc<

kifinomult

szolgdltatdsok ds funkci6k haszndlatdt

sdg is kaphatd. VdgiJl, az egdsz dokumentumkdszites h:jzon belL.ll elvdgez-

teszi lehet6vd, ndhdny egyszer(en

het5, iddben, a kiszervezds kdltsege

k6vethetd ldpdsben.

ndlkUI.
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1. DADF-N1 k€toldalas
dokumentumadagoki
( mdsol6iiveg-fed6l kiegdszi't6)
2. 5F-Q4 finiser
(F-Q3 flniser kaphat6)
3. Papirsimitd egysdg

(ketutas tdlca vagy belscj finiser
kiegdszit6)

E
E
E

4. Papirmagazin
5. Lyukaszt6egysdg
6. Kazettds adagoki egysdg
(boritdk adagolo kiegdszft6)

M(szaki adatok iR2270

/ 2870
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Canon Inc.
www canon com
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