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Správa veškerého tisku a skenování
na jednotné platformě

Začlenění uniFLOW do procesů dokumentů 
zlepší kontrolu a efektivitu multifunkčních 
zařízení (MFD). uniFLOW je otevřený systém, 
modulární a konfigurovatelný tak, aby mohl 
být přizpůsoben specifickým potřebám 
různých firem: velkých korporací, malých 
kanceláří, vzdělávacích zařízení, místní 
samosprávy a lokálních tiskových středisek. S 
uniFLOW mohou organizace snížit náklady, 
zvýšit bezpečnost dokumentů, zvýšit 
produktivitu zaměstnanců a zlepšit své 
environmentální chování.
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Jedna Platforma

Jeden...

• Systém pro zaškolení uživatelů
• Systém pro zálohování
• Systém správy uživatelů, pravidel a bezpečnostních oprávnění
• Výpis veškerých nákladů na tisk v kancelářských a tiskových místnostech
• Jedna klientská aplikace pro správu kancelářských a tiskových místností

... Platforma

• Jedna integrovaná platforma pro veškerou správu zařízení,
tisku a skenování

• Škálovatelná do libovolné velikosti, což poskytuje flexibilitu
bez ohledu na typ vaší organizace

• Modulární architektura, která umožňuje postupné rozšíření
výhod uniFLOW na dalších oblastí vaší práce

• Platforma nezávislá na zařízení umožňuje snadnou integraci
smíšené flotily zařízení
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Tisk vašich citlivých
Dokumentů bezpečně

{ Tisk Odkudkoliv }
uniFLOW umožňuje uživatelům bezpečně tisknout bez ohledu na to, 
kde právě pracují, takže mohou tisknout z jejich stolního PC, 
hostitelského systému typu SAP® nebo z jejich mobilního telefonu. 
Bez ohledu na to, jak je tisková úloha odeslána, budou všechny 
úkoly uživatelů bezpečně uloženy v jejich osobní tiskové frontě.

{ Jeden ovladač pro vše – uniFLOW Univerzální ovladač }
Uživatelé mohou zvolit libovolné síťové zařízení, ze kterého budou 
tisknout své dokumenty, bez ohledu na jeho model nebo výrobce, 
univerzální ovladač uniFLOW vždy zajistí správný výstup. To 
snižuje nespokojenost uživatelů při tisku a šetří náklady tím, že 
snižuje množství odpadu. Univerzální ovladač uniFLOW může 
přesměrovat tiskové úlohy na libovolný další dostupný server, 
pokud je domácí server offline, což zaručuje kontinuitu práce i v 
případě výpadku hardware. Uživatelé také mohou odesílat své 
tiskové úlohy z OS X® bez instalace jakéhokoliv ovladače pomocí 
technologie Apple AirPrint®.

Funkce zabezpečeného tisku uniFLOW umožňuje uživatelům odesílat 
citlivé dokumenty na síťové tiskárny z desktopových a mobilních zařízení. 
Dokumenty budou vytištěny pouze v případě, že uživatel fyzicky stojí u 
zařízení. Díky tomu je uniFLOW výkonnou softwarovou aplikací, která 
maximalizuje zabezpečení a zároveň zvyšuje produktivitu podniku.
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{ Flexibilní Autentizace na zařízení }
Přístup k zařízením lze snadno ovládat pomocí uniFLOW. Uživatelé si 
mohou vybrat z několika možností autentizace, např. identifikační 
karty, uživatelského jména / hesla, PIN kódu, kódu úlohy a 
anonymního přihlášení, k bezpečnému uvolnění tiskových úloh z 
osobních zabezpečených tiskových front. Uživatelům mohou být 
udělena různá přístupová práva k různým funkcím zařízení v závislosti 
na jejich pracovní roli.

{ Uvolnění úloh na jakémkoliv zařízení }
Všechny tiskové úlohy jsou uloženy v osobní zabezpečené frontě 
uživatele, dokud nejsou uvolněny na tiskárně dle výběru, což může 
být libovolná tiskárna v rámci sítě organizace. Vestavěné applety 
jsou k dispozici pro různá zařízení Canon, velkoformátové tiskárny 
Océ a vybraná zařízení od společností Konica Minolta, Xerox, 
Samsung a OKI. Uživatelé si mohou vybrat, které z jejich tiskových 
úloh chtějí tisknout ze seznamu zobrazeného přímo na obrazovce 
zařízení. Na zařízení Canon image-RUNNER ADVANCE mohou 
uživatelé také změnit možnosti dokončení úloh přímo na panelu 
zařízení. Při absenci vestavěného apletu mohou uživatelé používat 
zařízení propojená s terminálem microMIND nebo uniFLOW 
Release Station, což je externí terminál s dotykovou obrazovkou 
nezávislý na zařízení. Uživatelé také mohou používat k bezpečnému 
uvolnění úloh své smartphony a tablety.
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{ Integrované Účtování a sledování nákladů }
Všechny organizace potřebují pochopit, jak je jejich tiskový rozpočet 
vynaložen, aby bylo možné kontrolovat náklady a omezit plýtvání. 
uniFLOW umožňuje organizacím sledovat, vyhodnocovat a 
zpoplatňovat veškeré náklady na tisk, kopírování, skenování a faxování 
na jakémkoli připojeném zařízení, takže náklady mohou být správně 
zpětně alokovány oddělením nebo konkrétním projektům.

{ Víceúrovňová Nákladová střediska }
uniFLOW umožňuje organizacím přiřadit náklady k víceúrovňovým 
nákladovým střediskům. Při odesílání úlohy k tisku se na 
uživatelském počítači může objevit vyskakovací obrazovka, která 
umožňuje vybrat, na které nákladové středisko bude úloha 
zaúčtována. Střediska mohou být také zobrazena na obrazovce 
zařízení MFD.
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{ Sledování Úspor a Dopadů na životní prostředí }
Organizace mohou snadno sledovat úspory získané pomocí 
vylepšených postupů tisku, např. odstraněním bezpečných 
tiskových úloh, které ale nebyly vytištěny. S těmito informacemi 
mohou být nastavena lepší pravidla pro tisk a návratnost původní 
investice založená na použití řízeného tiskového systému se 
zrychluje. Tím, že je schopen přesně sledovat využití a úspory, 
uniFLOW dokáže vypočítat, kolik stromů nebo kolik gramů CO2 bylo 
ušetřeno tím, že některé z úloh nebyly vytištěny. Tyto statistiky 
mohou ukázat, jak organizace snižuje dopady na životní prostředí.

{ Přesměrování úloh do jiného zařízení }
uniFLOW může zlepšit procesy tisku také vhodným přesměrováním 
úloh, takže pouze malé tiskové úlohy jsou směrovány do laserových 
tiskáren, zatímco větší úlohy jsou přesměrovány na levnější a 
rychlejší MFD. Velmi velké tiskové úlohy lze dokonce přesměrovat 
do centrální tiskové místnosti.

{ Integrace vzdálených lokalit }
Pro úspěšnou správu tiskových procesů ve vzdálených lokalitách 
často platí, že je lze integrovat přímo či pouze s částečným 
omezením dostupných funkcí systému. Oproti tomu vzdálený 
tiskový server uniFLOW (RPS) umožňuje velkou část funkcí 
licencovaných na hlavním serveru uniFLOW nainstalovat i na druhý 
server v rámci organizace. 
Další možností je rovněž použít uniFLOW SmartClient. Tato klientská 
aplikace umožňuje organizacím s rozsáhlou rozvětvenou 
infrastrukturou bezpečně tisknout, sledovat náklady a zajistit 
odeslání tisku i v případě selhání serveru, aniž by bylo zapotřebí 
místních tiskových serverů na jednotlivých lokalitách.
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S uniFLOW mohou uživatelé skenovat dokumenty ze zařízení Canon 
imageRUNNER ADVANCE, síťových skenerů Canon imageFORMULA 
ScanFront nebo lokálních dokumentových skenerů přímo do vybraných 
obchodních procesů definovaných podle potřeb. Snadné, intuitivní 
uživatelské rozhraní a zabezpečené osobní scénáře skenování typu 
"následuj mne" usnadňují okamžité zvýšení produktivity.

{ Jednotný tisk a skenování }
Uživatelé budou mít k dispozici na zařízeních Canon stejné 
uživatelské rozhranní jak pro operace tisku, tak pro skenování. Po 
přihlášení si mohou uživatelé zvolit svou osobní zabezpečenou 
tiskovou frontu nebo vybrat vhodný skenovací pracovní postup, s 
jednotným způsobem ovládání.

{ Personalizované Skenovací postupy typu “následuj mne" }
Uživatelé budou mít obvykle různé požadavky na skenování v 
závislosti na své pracovní roli. Pomocí integrovaného nástroje 
Advanced Workflow Editor mohou správci přesně rozhodnout, co 
se má stát, když uživatel naskenuje dokument. Administrátor 
může také udělit různá přístupová práva různým pracovním 
postupům pro jednotlivé uživatele a skupiny. Tyto pracovní 
postupy pak následují uživatele v organizaci od zařízení k zařízení.

Vytvoření inteligentních 
Dokumentových procesů
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{ Zpracování všech získaných informací }
Výkonný skenovací nástroj uniFLOW dokáže zpracovávat 
dokumenty pomocí vysoce přesného OCR modulu, který získává 
informace z dokumentu. Uživatelé mohou předvyplnit metadata o 
dokumentu nebo převést dokumenty do různých formátů, jako je 
například aplikace Microsoft Word. Kromě toho funkce, jako je 
vysoká komprese skenovaných souborů a rozpoznávání prázdných 
stránek, umožňují integraci nových a efektivnějších pracovních 
postupů do rutinních procesů organizace.

{ Distribuce dokumentů kamkoliv je zapotřebí }
Po naskenování a zpracování dat mohou uživatelé snadno 
distribuovat dokumenty do různých destinací, včetně Microsoft 
SharePoint® / SharePoint® Online, Therefore™ / Therefore Online™, 
RightFax, iManage Work nebo Hyland OnBase®, stejně jako 
populárních cloudových úložišť typu Microsoft OneDrive® / 
OneDrive® for Business, Google Drive ™ nebo Dropbox.
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Požadavky na tisk dnes přesahují jednoduchý pokyn "Soubor, Tisk" známý 
ze stolních počítačů. Dnešní obchodní procesy se rychle mění, proto je z 
hlediska manipulace s dokumenty zásadní flexibilita. Sbližování 
spotřebitelských a podnikových technologií přineslo revoluci "BYOD - 
přinést si vlastní zařízení", což zaměstnancům umožňuje pracovat kdekoli, 
kdykoliv a na jakémkoli zařízení.

{ Snadné odesílání ze smartphonu nebo tabletu }
Bez ohledu na umístění mohou uživatelé používat své smartphony 
nebo tablety, aby mohli bezpečně a řízeně odesílat a uvolňovat své 
tiskové úlohy. Bez ohledu na to, jakou metodu uživatel zvolí pro 
odeslání úlohy, objeví se v jeho osobní zabezpečené tiskové frontě a 
bude správně zařazena, správně zaúčtována a řízena. Uživatelé 
mohou dokonce zaregistrovat více e-mailových adres, což jim 
umožňuje odesílat úlohy jak z osobních, tak i z pracovních e-
mailových účtů.

{ uniFLOW Mobilní aplikace }
Díky aplikaci uniFLOW, která je k dispozici pro zařízení iPad® / 
iPhone®,  Android ™ a Windows Phone®, mohou uživatelé tisknout z 
libovolného místa, ať již uvnitř, nebo mimo podnikovou síť. Mobilní 
tisková aplikace uniFLOW přináší funkcionalitu tisku podnikové 
úrovně do smartphonů uživatelů.

Android je obchodní značka Google Inc.
iPad® iPhone® jsou ochranné značky Apple Inc., registrované v U.S. a jiných zemích
Windows Phone je registrovaná značka Microsoft Corporation v U.S. a jiných zemích

Odeslání tiskových úloh
odkudkoliv
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{Certifikovaná podpora pro Apple AirPrint®}
Služba uniFLOW pro AirPrint zajišťuje bezpečný tisk ze zařízení 
iPad® / iPhone® a Mac®. Společnosti mohou těžit z tisku bez potřeby 
instalace aplikací a ze statistik všech zařízení Apple® zapojených  v 
podnikové síti. Uživatelé mohou snadno odesílat své tiskové úlohy 
na uniFLOW pomocí Apple AirPrint a v případě potřeby dokonce i 
změnit možnosti pro výstup  dokumentu přímo na svém zařízení 
ještě před odesláním úlohy.

{Email a Tisk hostů}
Mnoho podniků hostí návštěvy a/nebo využívají dočasný 
personál pracující v areálu organizace. Dočasní uživatelé a hosté 
také mohou odesílat tiskové úlohy z jejich smartphonů nebo 
tabletů tak, že jednoduše odešlou dokumenty, které chtějí 
vytisknout, na konkrétní e-mailovou adresu. Host / dočasný 
uživatel pak obdrží e-mail obsahující dočasný kód úlohy pro 
ověření na zařízení, což nabízí snadný způsob tisku prezentací 
nebo jiných dokumentů potřebných pro jednání či schůzky.

{Podpora Google Cloud Print™} 
uniFLOW umožňuje uživatelům odesílat úlohy přímo prostřednictvím 
služby Google Cloud Print. Tisková služba uniFLOW pro službu 
Google Cloud Print byla vyvinuta pro uživatele zařízení Google 
Chromebook™ a proto, stejně jako uživatelé Windows® nebo Mac 
mohou tisknout bezpečným a řízeným způsobem. Uživatelé mohou 
snadno odesílat tiskové úlohy do služby Google Cloud Print 
prostřednictvím prohlížeče Google Chrome™, umožňujícím odesílání 
úloh ze stolních počítačů, zařízení Android, Windows Phone, iPad a 
iPhone.
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Získejte plnou 
kontrolu nad systémem

uniFLOW může sledovat celou tiskovou flotilu, takže organizace mají 
přehled o každém zařízení. Jakékoli změny ve stavu zařízení, jako jsou 
chybové stavy, budou zvýrazněny operátorovi a bude odesláno 
oznámení emailem. uniFLOW dokáže zajistit plnou kontrolu nad 
tiskovým parkem tím, že zabrání neoprávněnému použití zařízení. 
Pokud je přístup uživateli povolen, lze veškeré operace zaznamenat 
pro pozdější reporting či audit.

{ Řízení přístupu k dostupným funkcí zařízení }
uniFLOW může zabránit neoprávněnému využití zařízení, protože 
uživatelům mohou být udělena různá přístupová práva i k 
používání různých funkcí zařízení v závislosti na jejich pracovní roli. 
Pokud je přístup povolen, veškeré operace na zařízení se 
zaznamenávají pro pozdější reporting.

{ Audit zařízení pomocí Canon iW SAM Express }
Díky úzké integraci mezi uniFLOW a Canon iW SAM Express 
mohou organizace snadno zaznamenávat a archivovat všechny 
aktivity zařízení, jako jsou tisk, skenování, faxování a kopírování. 
Pokaždé, když je prováděna jakákoliv činnost na zařízení, lze 
dokumentovat příslušné textové a obrazové, ale i přihlašovací 
informace, aby bylo možné zajistit následný audit.
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{ Stav zařízení - Monitoring a Upozornění } 
uniFLOW umožňuje organizacím sledovat stav celé tiskové flotily, 
což umožňuje udržovat kontrolu nad všemi zařízeními. Řešení 
umožňuje správci mít okamžitý přehled o každém zařízení v každé 
lokalitě, včetně stavu médií a úrovní toneru. Systém může být 
konfigurován tak, aby odesílal upozornění na změnu stavu zařízení. 
Mohou být vytvořeny přizpůsobitelné pracovní postupy, které 
reagují na skupinu změn, například na chybu zařízení, nedostatek 
papíru nebo toneru a podobně.

{ Automatická Přeregistrace zařízení }
Při provozu uniFLOW v režimu CRQM (správa kolektivní tiskové 
fronty) se zařízení Canon MEAP automaticky připojí na libovolný 
další dostupný tiskový server v rámci kolektivu CRQM, jestliže 
nastane selhání "domácího" tiskového serveru, a tím zajistí 
nepřerušený tiskový proces. K přeregistraci dojde automaticky, 
jakmile zařízení zjistí, že je  server offline. Jakmile bude "domácí" 
server opět dostupný, vrátí se zařízení zpět do normálního režimu.
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Maximalizujte výhody díky
centrálnímu tiskovému středisku

uniFLOW je schopen současně řídit požadavky na kancelářský tisk v celé 
organizaci i v centrálním tiskovém středisku pouze s jedinou aplikací. 
Modul CRD v uniFLOW dokáže podporovat řadu úkolů v tiskovém 
středisku, od odeslání dokumentu uživatelem k převzetí zakázky, od 
přípravy dokumentů až k produkčnímu tisku.

{ Různé způsoby Odeslání úloh}
Tiskové středisko může přijímat úlohy různými způsoby. 
Elektronické průvodky umožňují uživatelům posílat tiskové úlohy 
přímo z jejich počítačů do střediska efektivním a především 
standardizovaným způsobem. Pomocí webového rozhranní pak 
mohou uživatelé odesílat své úlohy odkudkoli na světě. S CRD lze 
integrovat i aplikaci Océ PRISMA® Direct, díky které mohou 
uživatelé odeslat své úlohy také rovnou do CRD.

{ Centrální správa úloh }
Při příjmu tiskových objednávek je mohou operátoři zkontrolovat, 
naplánovat a připravit k tisku. Každému operátorovi mohou být přiděleny 
vlastní tiskové fronty i tiskárny. Operátoři mohou snadno přetahovat 
úlohy do tiskových front nebo je odesílat přímo na zařízení. Nastavení 
zadaná v průvodkách jsou automaticky porovnána s nastaveními 
tiskáren, což znamená, že k dokončení objednávek není nutný žádný 
ruční zásah. Všechny tiskové úlohy lze pak archivovat v centrální 
knihovně pro jejich pozdější načtení a opětovné vytisknutí.

{ Příprava dokumentů založená na webovém rozhranní }
Integrovaný nástroj pro přípravu dokumentů k tisku, založený na 
webových technologiích (PrePrint), poskytuje náhled kompletního 
dokumentu se snadno použitelnými nástroji pro rozvržení dokumentu i 
úpravy jednotlivých stránek. Tento nástroj zkracuje čas potřebný k 
přípravě úloh a zvyšuje přesnost práce, aby byl zajištěn kvalitní konečný 
produkt.
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Okamžité Přínosy

{ Řízení a omezení Nákladů }
Pomocí vestavěného systému vytváření přehledů mohou organizace sledovat a 
analyzovat využití tisku, kopírování, faxování a skenování, což umožňuje správné 
rozúčtování interních nákladů a kontrolu aktuálního využití zařízení. Přesměrování 
tiskových úloh vede k okamžitým úsporám a vyšší efektivitě práce.

{ Zvýšení Bezpečnosti dokumentů }
Aby se zabránilo neoprávněnému použití zařízení a aby byly cenné a důvěrné 
informace v bezpečí, uniFLOW vyžaduje, aby se uživatelé u zařízení identifikovali. 
Tím se udrží důvěrné dokumenty mimo dosah nesprávných rukou.

{ Zvýšení Produktivity uživatelů }
Produktivitu zaměstnanců lze výrazně zlepšit podporou mobilních tiskových zařízení 
a umožněním tisku všude, kde je to zapotřebí.

{ Pomoc s Ochranou životního prostředí }
uniFLOW může poskytnout analýzu, která pomůže implementovat environmentální 
strategii tisku, šetří cenné zdroje a zlepšuje environmentální výkonnost.
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