
Geavanceerde software voor print- en scanmanagement, 
powered by the cloud
Iedere organisatie, van klein tot groot, heeft specifieke eigen uitdagingen met betrekking tot 
documentbeveiliging, ICT-beheer en grip op budgetten. uniFLOW Online biedt een schaalbare, 
veilige cloud-gebaseerde oplossing die zich aanpast aan en meegroeit met uw organisatie. U hoeft 
niet te investeren in lokale servers of het beheer ervan dankzij flexibele print- en scan-subscripties 
die ondersteuning bieden voor elke fase van de documentlevenscyclus, zowel in een kantoor- als 
thuisomgeving.

UW ZAKELIJKE 
UITDAGINGEN

WAT IS uniFLOW 
ONLINE?

uniFLOW ONLINE

Voor elke bedrijfsgrootte

Onbeperkt aantal 
apparaten

Cloud-gebaseerd

•  Modulaire cloud-gebaseerde print- en 
scanmanagementoplossing die inspeelt op de steeds 
groter wordende behoeften op het vlak van print- en 
scanmanagement

•  Schaalbaar, voor organisaties van iedere omvang en van 
één tot meerdere locaties

•  Versterk de beveiliging van apparatuur door 
toegangsbeheer en de inzet van diverse authenticatie-
opties

•  'My Print Anywhere' - stelt gebruikers in staat om 
eenvoudig vanaf elk apparaat te printen

•  Veilig printen vanaf mobiele apparaten ter ondersteuning 
van ambulante medewerkers en bezoekers

•  Diverse scanmogelijkheden van eenvoudige opslag in de 
cloud tot geavanceerde scanworkflows, waaronder FILE 
ASSIST voor het eenvoudig inleren, opslaan en ophalen van 
scans

•  Registreer, beheer en controleer de kosten per apparaat 
of gebruiker via een overzichtelijk cloud-gebaseerd 
dashboard

•  Gecentraliseerde implementatie en beheer van meerdere 
apparaten en gebruikers op kantoor- of thuislocaties

•  Eén oplossing voor hardware en software om iedere fase 
van de documentlevenscyclus te ondersteunen 

Gegevens beveiligen
Het beveiligen van gegevens is uitdagender dan 
ooit, mede vanwege de AVG. De noodzaak om uw 
kantoorprinters te beschermen wordt gemakkelijk 
over het hoofd gezien - waardoor uw gegevens en 
documenten mogelijk kwetsbaar zijn.

Operationele efficiëntie 
Tijd die besteed wordt aan het installeren, monitoren en 
beheren van complexe ecosystemen (printinfrastructuur), 
kan beter worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van uw 
organisatie.

Maximaal rendement uit IT-investeringen
IT-hardware en software moeten regelmatig worden 
geüpdatet en zijn lastig te beheren met mogelijk 
onvoorziene kosten.

De moderne werkvloer
De werkomgeving is veranderd. Aangezien meer mensen 
thuiswerken, dient technologie op flexibele wijze te 
ondersteunen bij het werken op verschillende locaties.

Kostenbeheersing
Het is moeilijk om nauwkeurig uw uitgaven voor printen 
te begroten en te monitoren zonder goed inzicht in de 
kosten van gebruikers of apparatuur.

Productiviteit
Organisaties hebben, ongeacht hun omvang, te 
maken met documentprocessen die kunnen worden 
geautomatiseerd om tijd te besparen.



BELANGRIJKSTE 
VOORDELEN

Verbeterde beveiliging
•  Beveilig uw printers tegen onbevoegde toegang en gebruik 

op meerdere locaties
•  Combineer betere beveiliging met gebruikersgemak door 

gebruiksvriendelijke authenticatiemethoden voor het 
vrijgeven van een opdracht

Verbeterde productiviteit
•  Maak gepersonaliseerde workflows om productiviteit te 

verhogen, zoals scannen naar een bestemming met één druk 
op de knop

•  Meerdere scanconfiguraties en workflows om de 
productiviteit van werknemers te verbeteren

•  Mogelijkheid om veilig opdrachten te verzenden, te 
bewerken en vrij te geven op elk apparaat 

•  Volledige ondersteuning voor printen en scannen voor 
ambulante medewerkers

Duurzamer
•  Bespaar energie door beperking van de inzet van 'always-on' 

servers
•  Ondersteun initiatieven voor duurzaamheid door het 

vrijgeven van opdrachten bij het apparaat, zodat verspilling 
wordt vermeden

•  Implementeer eenvoudig besparende instellingen zoals 
bijvoorbeeld dubbelzijdig printen of printen in zwart-wit

Maakt flexibel werken mogelijk
•  Haal het beste uit de nieuwe werkomgeving van vandaag en 

maak verbinding met uniFLOW Online op kantoor of thuis

Platform in de cloud
•  Eenvoudige, cloud-gebaseerde oplossing, zonder extra 

printservers
•  Een schaalbare en modulaire oplossing met minimale IT-

beheerslast
•  Koppelingen naar cloud-applicaties beschikbaar met 

uniFLOW Online, zoals DropBox, EverNote, etc.
•  Implementeer, beheer en monitor apparaten en gebruikers 

zowel centraal als op afstand
•  Gebruik makend van een real-time omgeving waarin functies 

regelmatig worden bijgewerkt gedekt door uw subscriptie
•  Intuïtief dashboard en rapportages in de cloud

Meer grip op kosten
•  Beheer van de toegang van gebruikers tot op het niveau van 

apparaatfuncties om kosten te besparen
•  Verlaag de kosten door alleen te printen wat u nodig hebt en 

wanneer u het nodig hebt
•  Krijg inzicht in print- en kopieergebruik per apparaat en 

gebruiker en krijg meer controle over de kosten door 
uitgebreide rapportagemogelijkheden

•  Kosten beheersen door de posten ‘printen op kantoor’ en 
‘printen vanuit huis’ gescheiden te houden 

PRINT- EN SCANMANAGEMENTOPLOSSINGEN VAN CANON
Canon biedt een uitgebreid portfolio van oplossingen voor 
het printen en scannen van documenten om tegemoet te 
komen aan de behoeften van iedere organisatie, van kleine 
start-ups tot internationale spelers.

Ongecompliceerd en betrouwbaar, Canon helpt u bij 
het veilig monitoren en beheren van al uw print- en 
scanworkflows - met registratie- en rapportagetools, die u 
zicht geven op en inzicht geven in gebruik en kosten.

Dankzij slimme, gestroomlijnde, gebruikersvriendelijke 
documentverwerking en het vermogen om flexibele 
werkpatronen aan te kunnen, kan Canon de productiviteit 
van medewerkers verhogen. 

Het Canon-portfolio varieert van eenvoudige, in de 
apparatuur geïntegreerde oplossingen tot schaalbare cloud-
gebaseerde en on-premise oplossingen met vele opties en 
configuratiemogelijkheden. Alle oplossingen van Canon 
zijn eenvoudig te gebruiken, snel te installeren en naadloos 
te integreren met Canon's brede portfolio van printers en 
multifunctionals.
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Cloud-gebaseerde oplossing
STANDAARDFUNCTIONALITEIT 

MACHINE

uniFLOW ONLINE EXPRESS

1-50 apparaten
Print- en 

scanmanagementoplossing - 
ideaal voor kleinere organisaties

Cloud-gebaseerde oplossing
SUBSCRIPTIE

uniFLOW ONLINE

Onbeperkt aantal apparaten
Modulaire print- en 

scanmanagementoplossing / 
Onbeperkt aantal gebruikers en 
apparaten / Voor organisaties 

van klein tot groot

Server-gebaseerde oplossing
LICENTIE

uniFLOW voor SMB uniFLOW 
CAPTURE

1 tot 25 apparaten
Extra uitgebreide print- en 

scanmanagementoplossing / 
Losse modules voor specifieke 
print- en scan vraagstukken /  

Ideaal voor kleine tot 
middelgrote organisaties

Server-gebaseerde oplossing
LICENTIE

uniFLOW

Onbeperkt aantal apparaten
Geavanceerde print- en 

scanmanagementoplossing / 
Specifieke modules voor VDP, 

Repro en geavanceerd scannen /  
Ideaal voor middelgrote tot zeer 

grote organisaties

Multifunctionele apparaten, printers en scanners worden ondersteund binnen het gehele portfolio. 
Controleer de de specificaties van de afzonderlijke producten voor compatibiliteit.


