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• 
Smartere print- og 
scanningsadministration
fra Canon
Canons integrerede løsning til print- og 
scanningsadministration kan hjælpe jeres 
virksomhed med at administrere printrelaterede 
omkostninger, øge medarbejdernes produktivitet, 
reducere jeres miljøpåvirkning og opnå nye 
standarder inden for dokumentsikkerhed. 

Alt med én softwareløsning!

Drag fordel af:

•  Sikkert print for både skrivebords- 
og mobile brugere

•  Avanceret indsamling og 
distribution af dokumenter

•  Overblik over samtlige print-/kopi-/
fax-/scanningsomkostninger og 
-besparelser

•  Færre vedligeholdelses- 
omkostninger og hovedbrud, som 
man forbinder med integrationen af 
standalone-applikationer

Vores løsning er også fleksibel og 
skalerbar. Med den modulopbyggede 
arkitektur kan den bygges op om 
jeres nuværende behov og vokse 
i takt med jeres fremtidige krav – 
uanset jeres virksomheds størrelse 
eller den branche, I arbejder i.

Hvad enten I er på udkig efter 
praktiske måder til at reducere 
jeres omkostninger på, at 
forbedre brugertilfredsheden, at 
øge sikkerheden for følsomme 
oplysninger, at reducere 
spild og/eller at inkorporere 
jeres multifunktionsenheder i 
forretningsapplikationer, så er  
vi her for at hjælpe jer.
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Hvordan kan Canon hjælpe jer?

En komplet løsning 
fra Canon

Vi har mange års erfaring med 
at arbejde med virksomheder i 
alle størrelser og brancher – og 
hjulpet dem med at opnå deres 
forretningsmål. Vi stræber efter at 
sætte os 100 % ind i jeres daglige 
forretning og identificere jeres 
specifikke behov. Vores tilbud 
tilpasses individuelt efter jeres 
unikke behov, hvad enten det 
er en teknologiløsning eller en 
administreret service. 

Vores team af Professional Services-
eksperter vil desuden sikre, at 
vi forstår jeres IT-infrastruktur 
inden implementeringen, så jeres 
daglige arbejde vil være udsat for 
et minimum af driftsforstyrrelser. Al 
uddannelse hos jer kan også tilpasses 
specifikt alt efter jeres behov for 
derved at sikre, at I kan drage fordel 
af jeres nye løsning så hurtigt som 
muligt.
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Tag kontrol over alle 
omkostninger, som er forbundet 
med print og scanning, med én 
softwareløsning

•  Har jeres brugere virkelig behov for at printe alle disse 
dokumenter hver dag?

•  Investerer I meget i særlige printservere til forskellige 
kontorer? 

•  Er jeres printomkostninger helt ude af kontrol?

Kender I den virkelige 
printomkostning i jeres  
virksomhed?

10 %
Omkostninger 
til printere og 
forbrugsstoffer

10 %
Omkostninger 
til It-support og 
-infrastruktur, 
fx helpdesk, 
uddannelse og 
netværk

5 %
Administration 
og indkøb, 
fx bestilling, 
fakturering og 
håndtering af 
leverandører

25 %
Dokument-
fremstilling, 
fx slutbrugertid 
og arbejde 
med 
procedurer

50 %
Dokument-
håndtering, 
fx arkivering, 
lagring og 
elektronisk 
indsamling

Canon kan hjælpe jer med 
at få fuld kontrol over alle 
jeres print-, kopierings- og 
scanningsomkostninger – enten på 
tværs af et miljø med kun Canon-
printere eller med en blandet 
printerpark, og uanset om det er jer 
eller os, der administrerer det.

Vores løsning giver jer komplet 
overblik – så I nøjagtigt kan se, 
hvad I bruger, hvem der bruger 
det, og hvordan I eventuelt kan 
viderefakturere omkostningerne 
– med rapporter, som automatisk 
genereres og e-mailes regelmæssigt 
til jeres indbakke.

Løsningen betyder også, at I kan 
administrere et printmiljø, der er 
fordelt over flere kontorer, med en 
enkelt server. Dette fjerner behovet 
at vedligeholde dyre printerservere.

the total cost of print – 
Kilde: All Associates group
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Ved I, hvor meget jeres virksomhed faktisk 
bruger på print på kontoret? 

1-3 % af en 
virksomheds  
årlige omsætning 
bruges på print.
Kilde: gartner
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e •  Reducér unødvendige 
omkostninger ved kun 
at printe det, I behøver

•  Få fornyet indblik i og 
større kontrol over 
brugernes print- og 
kopieringsadfærd

•  Opnå lavere 
omkostninger i 
forbindelse med service 
med en serverbaseret 
applikation

•  Konsolidér 
printerserverne på 
tværs af forskellige 
beliggenheder, og opnå 
betydelige besparelser

•  Opdag nye 
indtægtsmuligheder ved 
at dække jeres kunders 
mobile printbehov

•  Angiv regler, og 
rout automatisk 
printopgaver til de mest 
omkostningseffektive 
printere

•  Reducér omkostninger 
ved menneskelige 
fejl med intelligent 
dokumentindsamling 
og -distribution

•  Drag fordel af de 
besparelser, som I 
opnår ved at køre 
vores løsning i jeres 
virksomhed

bt
Note
på print på ??
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•  Kan brugere printe fra deres mobile enheder, når de 
ønsker det? 

•  Kan de nemt indsamle information fra papirdokumenter?

•  Er jeres IT-helpdesk overbelastet med printrelaterede 
efterspørgsler? 

Canon kan hjælpe med at fjerne 
besværet ved print, uanset hvordan 
brugere ønsker at sende deres 
printjob. Ved at bruge en enkelt 
driver kan skrivebordsbrugere printe 
til alle printere på netværket, uanset 
mærke eller model. Det kan brugere 
af mobile enheder også – uden at 
de skal installere drivere eller mobile 
apps.

brugere kan også spare tid på 
ikke længere at skulle søge 
efter information manuelt. 
Papirdokumenter kan hurtigt og 
nemt konverteres til et digitalt 
format – hvilket forbedrer 
muligheden for at søge efter og dele 
information, samtidig med at det 
hjælper med at automatisere vigtige, 
interne dokumentprocesser.

 
 
 
 
 
 
 

Vi kan også hjælpe med at 
reducere antallet af printrelaterede 
henvendelser til din It-helpdesk. 
Hvis en printer er løbet tør for papir 
eller toner, kan brugere helt enkelt 
gå hen til en anden netværksprinter, 
logge ind og frigive deres job. It-/
Facilities-afdelingen informeres 
automatisk om eventuelle 
vedligeholdelsesproblemer, hvilket 
minimerer printernes nedetid 
og forbedrer medarbejdernes 
effektivitet. 

Øg medarbejdernes 
effektivitet, og optimér 
dokumentprocesser
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e •  Én driver til at klare alle 
jeres printbehov 

•  Printjob kan printes fra 
alle netværksprintere

•  Mobilt print til både 
registrerede brugere 
og gæster uden at gå 
på kompromis med 
sikkerheden

•  Reducér printrelaterede 
henvendelser, 
eftersom It-afdelingen 
advares om ethvert 
printerrelateret problem   

•  Forbedr muligheden for 
at søge efter og dele 
dokumenter

•  Et konsekvent interface 
til sikker print og 
dokumentindsamling

•  Hjælp jeres 
medarbejdere med at 
forvandle den måde, de 
arbejder på

50 %

Ved I, hvor meget tid I 
spilder på at lede efter 
information?

I gennemsnit bruger 
medarbejderne 50 % af 
deres tid på at søge efter 
information og 18 minutter  
på at finde hvert 
dokument.

Kilde: gartner

Ved I, hvor mange mobile 
medarbejdere gerne vil 
printe?

52 % af smartphone-
brugerne på arbejde vil 
gerne printe, men kan  
p.t. ikke.

Kilde: Canon Office Insights

52 %

bt
Note
medarbejdere der gerne vil printe

Mangler "med"
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e •  undgå, at fortrolige 
dokumenter havner i de 
forkerte hænder med 
sikker print

•  tillad mobile brugere at 
printe sikkert fra deres 
smartphones og tablets 
til enhver printer

•  giv kun printeradgang 
til godkendte brugere

•  Ingen grund til at 
åbne jeres netværk 
for gæster, hvis de vil 
printe fra deres mobile 
enheder

•  Ekstra 
sikkerhedsindstillinger 
ved dokumentprint 
baseret på dokumentets 
indhold

•  Modtag advarsler, så 
snart der opdages et 
informationslæk

•  sikr compliance med et 
komplet audit-spor

Flyder fortrolige dokumenter i printerbakkerne?

Kan brugerne printe sikkert fra deres mobile 
enheder?

Udgør print og scanning en del af jeres 
virksomheds DLP-strategi (Data Loss 
Prevention)?

brud på datasikkerheden som 
følge af usikkert print af fortrolig 
information, fx kontrakter, lønsedler, 
forskning- og udviklingsplaner 
m.fl., kan være skadelig for 
enhver virksomhed. Det skader 
virksomhedernes renommé og 
brand-image og kan desuden 
medføre store bøder. 

sikkert print med Canon kan 
hjælpe jer med at holde al følsom 
information fortrolig. Ved at 
implementere indlogningsprocedurer 
ved printeren og tilføje printede 
dokumenter krypteringer kan 
kun autoriserede brugere få fat i 
dem med en pinkode eller deres 
adgangskort.

Mobile brugere og gæster kan også 
få sikker adgang til alle printere på 
netværket enten vha. bYOD (bring 
Your Own Device) eller med en af 
virksomhedens mobile enheder – 
uden samtidig at bringe netværket  
i fare.

Med Canons løsning kan I integrere 
jeres print- og scanningsinfrastruktur 
i den eksisterende DLP-strategi, 
således at I kan anvende de samme 
sikkerhedspolitikker for jeres printere 
og multifunktionsenheder. Al fortrolig 
data overvåges, hvilket giver et 
ekstra sikkerhedsnet og gør, at I kan 
se, hvis der lækkes information, og 
dermed stoppe potentielle lækager, 
inden de sker.

70 % af virksomhederne  
har oplevet mindst et eller flere 
utilsigtede datasikkerhedsbrud  
som følge af usikker print. 

Kilde: Quocirca

Ved I, hvor mange og hvilken slags 
datasikkerhedsbrud virksomheder 
slås med?

Sikr jeres data, og 
beskyt jeres immaterielle 
rettigheder

 14 % af 
samtlige databrud 
papirbaserede.

Kilde: ItRC  
(Identity theft   
Resource Centre)

I 2014 
var

bt
Note
databrud er papirbaserede

Mangler "er"



• 9ARbEjD PÅ EN sMARtERE MÅDE MED CANON OutPut MANAgEMENt

F
o

rd
el

e •  understøt interne 
initiativer omkring 
bæredygtighed ved at 
reducere spild

•  Angiv obligatoriske 
regler til brugerne som  
led i jeres interne 
printpolitik

•  Overvåg brugernes 
printadfærd med 
detaljerede rapporter

•  sørg for, at ikke-
printede job bliver 
slettet automatisk efter  
et bestemt tidsrum

•  behov for færre 
printservere til 
forskellige kontorer ved 
at konsolidere servere

•  Del information 
elektronisk, og reducér  
papirbehovet

•  Forbedr jeres profil 
som en miljøbevidst 
virksomhed

Reducér miljøpåvirkningen 
på tværs af hele jeres 
printinfrastruktur

Ved I, hvor meget papir I spilder?

Det anslås, at den gennemsnitlige  
kontormedarbejder bruger op til

45 ark
papir om dagen, hvoraf 
halvdelen betragtes  
som spild.
Kilde: Waste & Resources 
Action Programme  
(www.wrap.org.uk)

Næsten 4 mia.  
træer fældes hvert år for  
at fremstille ca. 

300  mio.    
ton papir.

 Kilde: 
 AIIM International

Hvor meget papir spilder jeres virksomhed på 
overflødigt print?

Kræver jeres printpolitik, at samtlige 
dokumenter printes dobbeltsidet og sort/hvid?

Er konsolideringen af printserverne en del af  
jeres bæredygtighedsstrategi?

Canon kan hjælpe med at reducere 
jeres miljøpåvirkning og støtte jeres 
initiativer om bæredygtighed, ikke 
alene ved at optimere den måde, I 
printer på, men også ved at forbedre 
de meget papirtunge, interne 
processer.

Canons løsning hjælper med at 
forhindre unødvendigt papirspild 
ved kun at tillade brugere til at 
printe, hvad de behøver. Detaljerede 
rapporter giver fuldt overblik over,  
hvem der spilder papir og/eller toner, 
hvilket fremmer en "tænk, før du 
printer"-mentalitet. 

Vi kan hjælpe med at optimere jeres 
printinfrastruktur ved at reducere 
antallet af "altid tændt"-servere, 
som forbruger store mængder 
strøm, og ved at levere en enkelt 
serverapplikation til at administrere 
jeres print- og scanningsinfrastruktur. 
I sidste ende hjælper det jer med at 
mindske miljøpåvirkningen og øge 
effektiviteten.

samtidig kan en printpolitik, som 
automatisk håndhæver sort/
hvid- og dobbeltsidet print, 
hjælpe med drastisk at reducere 
behovet for forbrugsstoffer og 
forbedre bæredygtigheden. Dette 
sender et stærkt signal om jeres 
miljøengagement.

bt
Note
tillade brugere at printe det de behøver
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Får I det optimale ud af jeres 
investering?

Kan brugere transformere og 
integrere papirdokumenter i 
backend-systemer effektivt?

Påvirker jeres afhængighed af 
flere applikationer til de daglige 
kontoropgaver effektiviteten af 
jeres IT-infrastruktur?

Canon gør det nemmere for jer  
at fremstille, dele og beskytte jeres  
virksomheds vigtigste dokumenter. 
 

Vi kan imødekomme alle jeres 
printbehov, hvad enten det er 
job, som sendes fra PC-klienter 
eller fra mobile enheder (selv 
automatisk videresendelse af 
printjob til printrummet ud fra 
et jobs indstillinger), samt jeres 
krav til dokumentindsamling, 
herunder enkle scan-til-e-mail- 
eller mere komplekse procedurer 
og distribution til virksomhedens 
CMs-systemer – alt sammen med 
en enkelt softwareløsning.

Vi kan hjælpe jer med at få kontrol 
over jeres papirafhængige processer 
ved helt enkelt at integrere dem i 
jeres elektroniske dokumentstrømme. 
Papirdokumenter kan indsamles 
fra multifunktionsenheder eller 
netværksscannere og distribueres til 
et dokumentadministrationssystem, 
enten til at arkivere eller igangsætte 
andre handlinger i forbindelse med 
en dokumentproces som fx en chefs 
godkendelse.

Ved I, hvor mange virksomheder, som slås 
med at integrere papirbaseret og digital 
information? 
 
 
 
 
 

 

Kun 29 % af virksomhederne  
mener, at de integrerer papirbaserede og 
digitale procedurer på en effektiv måde.
Kilde: Quocirca

Ved I, hvor meget virksomhedernes  
papirstrøm øger med?

Én softwareløsning 
til alle jeres print- og 
scanningsbehov i 
virksomheden

af virksomhederne  
hævder, at 
mængden af 
papirdokumenter, 
som strømmer 
gennem deres 
virksomhed,  
enten er stabil, 
stigende eller  
støt stigende.
Kilde: AIIM

55 %
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e •  Én softwareløsning 
til print, scanning 
og avanceret 
dokumentsikkerhed

•  Avanceret indsamling 
og distribution af 
dokumenter til flere 
modtagere

•  Forbedret integration af 
multifunktionsenheder i 
It-infrastrukturen

•  Login ét sted for 
brugere, så der er 
ingen behov for flere 
indlogningsprofiler

•  Integrering af hele 
printinfrastrukturen, 
herunder videresendelse 
til printrummet

•  Central håndtering af  
og kontrol over 
samtlige print- og 
scanningsrelaterede 
opgaver
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