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DOŚWIADCZENIE – 80 lat 
1937 – Założenie firmy Precision Optical Industry Co. 

Ltd. 

 

1969 – Zmiana nazwy firmy na Canon Inc. 

 

2010 – Canon Inc. nabywa Océ N.V. 

 

----------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

Nazwa Canon wywodzi się od „Kwanon”, imienia  

buddyjskiej bogini miłosierdzia 

 
Niezmożona pasja dla potęgi obrazu doprowadziła nas 

na 
na pozycję światowego lidera w dziedzinie rozwiązań 
do przetwarzania obrazu 

 
Inwestujemy znaczne środki w badania i rozwój, aby 

dostarczać naszym klientom najbardziej wartościowe i 

innowacyjne produkty oraz usługi 



Biuro Druk komercyjny 

Usługi biznesowe 

Druk wielkoformatowy 



Nowe technologie  
w dziedzinie przetwarzania obrazu 

Druk 3D 



Dlaczego Canon ?      

Dobranie rozwiązania do potrzeb – najszersza oferta rynkowa 

15-4-22 
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Océ ColorWave 300 

Inkjet 

Océ ColorWave 900 

Memjet 

Oce ColorWave 500 Oce ColorWave 700 



Pozycja Canon Polska na rynku dostawców wielkoformatowych: 

Nr 1 - tonerowe urządzenia monochromatyczne (drukarki i kopiarki) 

Nr 1 - tonerowe urządzenia kolorowe (drukarki i kopiarki) 

Nr 1 - atramentowe urządzenia kolorowe (woda/pigment) 

Nr 1 - urządzenia UV  do druku płaskiego  

Nr 1 - wielkoformatowe materiały eksploatacyjne do druku cyfrowego 

Nr 1 – największa wielkoformatowa organizacja handlowo-serwisowa 
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Technologie Canon dla branż GIS 

Oce CrystalPoint  - wydruk tonerowy  

Unikatowa technologia łącząca w sobie  

zalety technologii ------------------------------ 

Satynowy wydruk 

• Dokładność wydruku: detali, linii, nakładania koloru 

• Krople bez efektu rozmycia 

• Jakość wydruku niezależna od rodzaju podłoża 

• Wodoodporne wydruki 

• Na każdym systemie drukującym ta sama jakość wydruków 
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Prezentacja systemu Oce Colorwave500 

KORZYŚCI: 

Pełna automatyzacja procesów – szereg narzędzi wspomagających każdy etap emisji (drukowanie, kopiowanie i 

skanowanie) czego efektem jest dobra praca przy pierwszej próbie. 

 Automatyczny 2/4 -rolkowy podajnik mediów pozwala na automatyczny dobór rolki o szerokościach do 1067 mm. 

 Wydajność i ekonomia druku monochromatycznego. Kopiowanie i drukowanie w cenie i prędkości porównywalnej z 
technologią laserową.  

Wydajność i ekonomia druku kolorowego. Kopiowanie i druk tańszy w porównaniu z technologią atramentową i 
jednocześnie wielokrotnie szybszy. 

Wyjątkowo szybki druk dokumentacji z wypełnieniami. Technologia Oce CrystalPoint™ zapewnia bardzo dobrej 
jakości  wydruki  z naturalnym połyskiem, nawet na zwykłym papierze, dla średnioterminowych kampanii 
zewnętrznych. 

Bezobsługowe kopiowanie i drukowanie. Podajemy oryginały do skanera lub wysyłamy pliki do druku, a prace 
zostaną wykonane automatycznie w perfekcyjny sposób, bez jakiegokolwiek nadzoru operatora.  

Niskie koszty eksploatacji – technologia druku tonerowego pozwala na wydruk każdego typu dokumentacji na 
zwykłym papierze niezależnie od treści dokumentu. Zarówno dokumentacja kreskowa jak i dokument z 
wypełnieniami jak i wizualizacja projektu nie wymaga żadnych specjalnych – drogich podłoży (np. papiery 
fotograficzne, grube papiery etc..) 
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Przykłady zastosowania wydruków wielkoformatowych: 

9 



Przykłady zastosowania wydruków wielkoformatowych: 
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Wymagania stawiane urządzeniom – funkcja DRUKOWANIA 

Oczekiwania dla wydruku: 

• ostre linie, czytelna czcionka  

• Intuicyjność obsługi 

• dokładność wydruku (kartometryczność)  

• fotograficzna jakość wydruku (np. ortofotomapy) 

Jakość zależy od: 

• oryginału (papierowy / cyfrowy) 

• stosowanego papieru  (plotery atramentowe) i stopnia pokrycia 

informacją 

• współpracy plotera z oprogramowaniem 

• ustawień sterownika (np. j. polskim, wybór trybu, rodzaju podłoża 

etc..) 
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Wymagania stawiane urządzeniom – funkcja SKANOWANIA 

Oczekiwania dla prac skanowania: 

- wysoka rozdzielczość - odwzorowanie barw 

- jednolita dokładność - optymalizacja pliku 

- automatyczne czyszczenie tła  

- - obsługa w j. polskim 

- skanowanie różnych oryginałów   

- możliwość pracy ze starą dokumentacją 

Jakość zależy od: 

- technologii skanera CCD/CIS 

- konstrukcji skanera - ustawień skanowania 

- prowadzenia oryginału 

- Rozdzielczości – kompresji - ilości kolorów,  

- narzędzi wspomagających pracę 
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Oce ImageLogic  

Najlepsze narzędzie do automatycznej optymalizacji 
jakości kopii i skanu wielkoformatowego dokumentacji 
kolorowej i czarno - białej  

• Unikatowa technologia przetwarzania obrazu 

• Automatyczna kompensacja tła 

• Wygładzanie przyjść tonalnych 

• EFEKTY: 

• Większa wydajność 

• Oszczędność kosztów eksploatacji 

• Najwyższa jakość dokumentów 

• Efektywna dystrybucja skanów 
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Skan czarno –biały z czyszczeniem tła 879 kB 

Skan kolorowy bez czyszczenia tła 190 MB 



NARZĘDZIA Canon wspomagające emisję dokumentacji A0 
 

 

Wspomaganie pracy z różnymi 
oryginałami 

Systemy Oce pozwalają na pracę z 
różnymi typami oryginałów: 

 Stare trudne dokumenty 

 Prace poskładane 

 Światłokopie 

 Prace wykonane w różnych 
technologiach … 
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Referencje wdrożeń systemów Oce – Canon w Geodezji 

samorządowej 
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Dlaczego Canon ?      

Jakość serwisu – na terenie całego kraju 
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Dlaczego Canon ?      

Jeden kompleksowy dostawca 
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Światowy zasięg 

i wsparcie 

Program wymiany 

urządzeń 

Dostępność 

Serwis na cały 

kraj 

Własny program 

finansowania 

Światowej klasy 

logistyka 

Materiały 

eksploatacyjne 

Łatwość obsługi 

urządzeń 

Obsługa w języku 

polskim 



Dziękuję za uwagę i zapraszamy 
na demonstracje  urządzenia! 

01/12/2017 
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Pytania ? 


