BLI díjjal jutalmazták az új Canon imageRUNNER
ADVANCE sorozat kezelhetőségét és lapolvasási
képességeit
A Canon Europe, a digitális képalkotási technológiák egyik vezető vállalatának októberben hazánkban is
bemutatott új imageRUNNER ADVANCE nyomtatóplatformját két „Outstanding Achievement Awards” díjjal
jutalmazta a Buyers Laboratory Inc. (BLI). A világ vezető, független értékelő szervezete az őszi „Fall 2009
Outstanding Achievement Awards” elismeréssel a piac leginnovatívabb termékeit és megoldásait díjazza, melyet
a Canon termékei a „könnyű kezelhetőségnek” és „kiváló lapolvasási képességnek” köszönhetően érdemeltek ki.
A BLI elismeréssel jutalmazta a Canon imageRUNNER ADVANCE platform kezelhetőségét, amely lehetővé teszi a
felhasználók számára, hogy személyes munkafolyamataikat – beleértve a beállításokat és a rendeltetési helyeket
– egyetlen gomb megnyomásával eltárolhassák. Az új QuickMenu szolgáltatás lényegesen javítja a
kezelhetőséget, mivel a személyes munkafolyamatok a felhasználói fiókokhoz kapcsolódnak és a konzol
vezérlőpultján keresztül érhetőek el. A BLI a nagy érintőképernyővel támogatott vezérlőpultot is minden
korábbinál intuitívabbnak ítélte meg.
A Canon imageRUNNER ADVANCE nyomtatóplatformok új lapolvasási funkcióinak széles tárháza is díjat
érdemelt, mivel a modellek biztosítják a felhasználók számára, hogy több rendeltetési helyre rövid idő alatt
olvassák be dokumentumaikat. Az új fájlformátumok – például az Adobe® PDF, Office Open XML és Reader
Extensions formátum – támogatása megkönnyíti a papíralapú dokumentumok használatát, a jelölések és
megjegyzések hozzáfűzését, illetve a hosszú távú archiválást egyaránt.
„Az imageRUNNER ADVANCE platform használatával a papíralapú dokumentumok minden eddiginél
gyorsabban alakíthatóak át digitális fájllá. A Canon, imageRUNNER ADVANCE nyomtatóplatformjával magasra
tette a mércét a lapolvasási szolgáltatások terén” – mondta David Sweetnam, a BLI európai laboratóriumi és
kutatási vezetője.
„A papíralapú, illetve elektronikus dokumentumok kezelése az irodai élet szerves részét képezi. A Canon
imageRUNNER ADVANCE a papírigényes dokumentumkezelő folyamatok automatizálásával – amelyet a
praktikus lapolvasási funkciók és egy új, felhasználóbarát kezelőfelület segítségével valósít meg – nagyobb
hatékonyságot biztosít az alkalmazottak számára. A Canon imageRUNNER ADVANCE egy forradalmian új
technológiát képvisel, és nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a BLI is elismerte a sorozat könnyű
kezelhetőségét, valamint tanúsította, hogy modelleink még egyszerűbbé tehetik a szervezetek működését” –

mondta Paul Rowntree, a Canon Europe termékmenedzsmentért és -stratégiáért felelős európai
marketingvezetője.
A Canon új, többfunkciós nyomtatóplatformjának (MFP) családjába tartozó termékek – többek között az
imageRUNNER ADVANCE C5000 sorozat (30/35/45/51 oldal/perc), a C7000 sorozat (55/65 oldal/perc) és a
„kis kapacitású” termelést megcélzó C9000 PRO sorozat (60/70 oldal/perc) – az előző iR platformhoz képest
újítások százait sorakoztatják fel. A Canon – miután széleskörűen feltérképezte az ügyfelek és a partnerek
igényeit – a termékek tervezésekor a hatékonyságot, a biztonságot, a költségmegtakarítást és a kisebb környezeti
hatás biztosítását tűzte ki célul.
A tesztelési jelentések jelenleg készülnek, és külön kérésre lesznek elérhetők.
A BLI-ről
A Buyers Lab 1961 óta vezető, független, irodai felszereléseket tesztelő labor és üzleti fogyasztói tanácsadó. Azonkívül, hogy
ők adják ki az iparág legátfogóbb és legpontosabb tesztjelentéseit az irodai képfeldolgozó berendezésekről – amelyek
mögött többhavi, a BLI amerikai és angliai laborjaiban végzett tesztelés áll – a cég kimerítő adatbázisokat állít össze
másolók, nyomtatók, faxgépek és multifunkciós termékek árairól és funkcióiról is. A BLI adatbázisa – mely már régóta a
legmegbízhatóbb és legteljesebb forrásnak számít a globális versenyképes információk szolgáltatásában – több mint 10.000
terméket tartalmaz, amelyeket az interneten, a cég bliQ versenyképes információkat nyújtó szolgáltatásán keresztül érhetnek
el az előfizetők. Az enciklopédikus forrás ezenkívül gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a BLI első benyomásaihoz, valós
környezeti teszteléseihez, laboratóriumi teszteléseihez és a megoldásokról készült jelentéseihez, valamint a BLI által írt
cikkekhez is.
Az irodai berendezések tesztelésén túl a Buyers Lab tanácsadói szolgáltatást nyújt a vásárlóknak, valamint bizalmas tesztelési
feladatokat is vállal: többek között képalkotó berendezések béta- és kiadás előtti tesztelését, teljesítményhitelesítési teszteket,
fogyasztási cikkek (festék, tinta, fotókonduktorok), szoftverek és megoldások, valamint nyomtatott nyomathordozók (új és
újrafeldolgozott papírok) tesztelését is biztosítja.

