bEST
bizhub Extended Solution Technology
Om samenhang tussen haar MFP‘s (multifunctionals) te bewerkstelligen, ontwikkelde Konica Minolta een gemeenschappelijk platform: bizhub Open Platform (OP). Het platform biedt standaardfunctionaliteit in de diverse, beschikbare
systemen. bizhub OP, verenigt drie kerntechnologieën: bizhub Architecture, Emperon-printcontroller en bEST (bizhub
Extended Solution Technology).
Van de drie kerntechnologieën speelt bEST een belangrijke en centrale rol. Het idee achter bEST: de realisatie van technologieën
die het functionele bereik en de toepassingsgebieden van een MFP kunnen uitbreiden. Elke Konica Minolta MFP biedt aan alle
locaties een betrouwbaar en geschikt basissysteem, waarmee in de bedrijfsomgeving geprint, gekopieerd, gescand en gefaxt
kan worden. Deze “business hubs” zijn onmisbaar geworden binnen bedrijfsnetwerken. MFP‘s met bEST bieden zelfs nog
meer mogelijkheden!

bEST

UITBREIDING VAN
MFP-FUNCTIONALITEITEN
bEST bedient twee fundamentele sectoren
1. OpenAPI is Konica Minolta’s eigen interface voor
applicaties in de MFP. Met de mogelijkheid tot integratie van MFP’s in bestaande of speciaal gecreëerde
bedrijfsapplicaties fungeert het MFP-touchscreen
als een directe interface tussen de gebruikers en de
workflows. OpenAPI opent de poort naar individuele
aanpassing van de MFP om beter te kunnen voldoen
aan de specifieke behoeften van bedrijf en gebruiker.
De optimalisatie van individuele taken blijkt uit een
grotere productiviteit en een betere efficiëntie. Door
volledige integratie met bestaande workflows kunnen
de beschikbare mogelijkheden veel beter worden benut.
Dit heeft langdurige positieve gevolgen, zoals tijd- en
geldbesparing. Tegelijkertijd zijn hierdoor de taken zelf
gemakkelijker uit te voeren.
Met betrekking tot kantoorbeheer kunnen IT-beheerders
putten uit diverse mogelijkheden om een aantal samenwerkingen te creëren, met name in grotere systemen.
Ook dit met het voordeel van tijdbesparing, daarnaast
meer controle en het uiterst belangrijke voordeel van
verhoogde beveiliging.

2. De tweede belangrijke sector is die van de MFP-aanpassing, bijvoorbeeld het touchscreen dat uitgebreid
kan worden met alle opties, voor volledige aanpassing
aan de behoeften van het bedrijf of de gebruiker of van
allebei. Dit is mogelijk dankzij de IWS (Internal Web
Server), een volledig in de MFP geïntegreerde combinatie van webserver, webbrowser en scriptvertaler.
Meer gebruiksgemak leidt tot tijdsbesparing, optimali
satie en uiteindelijk tot een verhoogde productiviteit.

Konica Minolta benadrukt het werkelijk
voldoen aan de behoeften van bedrijf
of gebruiker. Met de veelzijdigheid en
kwaliteiten van bEST kan elke MFP naar
wens worden ingesteld en worden
aangepast aan de specificaties van het
bedrijf. Op deze wijze voldoet de MFP
aan de behoeften van de gebruikers en
niet andersom. Het resultaat hiervan
is een meer persoonsgerichte, aan
genamere en productievere werkplek.
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SOFTWARE-INTEGRATIE
MET BEHULP VAN OpenAPI
De introductie van Konica Minolta’s Open API als
standaard leidde al snel tot de uitbreiding van het
aantal MFP-functies.
Dit doel is bereikt dankzij de mogelijkheid om de MFP te
koppelen aan softwareapplicaties die bijvoorbeeld gepersonaliseerde klant- en bedrijfsworkflows kunnen creëren of
zelf geïntegreerd kunnen worden in bestaande workflows.
De processen kunnen functies omvatten zoals scannen,
archiveren of systeembeheer. Het scala aan mogelijke applicaties wordt nog steeds uitgebreid, waarbij elke individuele
applicatie nog meer functies en meer flexibele aanpassing
en personalisatie kan bieden. Een verfijnings- en optimalisatieniveau, dat echt een verschil maakt in het dagelijks
kantoorleven.
Het touchscreen van Konica Minolta’s MFP’s is uiterst
geschikt voor snel en ongecompliceerd gebruik van zelfs
complexe workflows. Het is groot genoeg, heeft voldoende
resolutie en kwaliteit om applicatieschermen en icoontjes
goed te kunnen weergeven en taken die eerder redelijk
ingewikkeld waren te versnellen en te vereenvoudigen.
Een belangrijk punt hierbij is dat de applicaties die via
OpenAPI worden gebruikt eigenlijk worden gehost op een
externe server en niet rechtstreeks op de MFP draaien.
Dit betekent dat, als een applicatie draait, de MFP niets
van zijn verwerkingskracht of RAM-geheugenbronnen hoeft
op te offeren en daardoor nog steeds volledig in staat is
om de voordelen waar te maken.
Dit is misschien het belangrijkst en het duidelijkst merkbaar
als er intensieve verwerkingsprocessen, zoals OCR (Optical
Character Recognition), plaatsvinden. De OCR-applicatie
kan op de externe server draaien zonder de MFP te blokkeren en dat levert de gebruikers uiteindelijk meer tijdwinst
op, aangezien de wachttijd minder is. Met de MFP werken is
veel gemakkelijker, minder ingewikkeld en levert tegelijkertijd
verbeterde productiviteit op.

Andere voordelen met betrekking tot
IT-beheer vloeien voort uit het feit dat
de applicaties zich bevinden op externe
servers. Dit houdt in dat de applicatie
eenvoudig geïnstalleerd kan worden op
een enkele server (en niet op elke MFP)
waardoor ook het onderhoud centraal
plaatsvindt. In de IT-omgeving van
een groot bedrijf wordt daardoor het
implementeren, beheren, updaten en
ook verwijderen eenvoudiger.

Voorbeeld van de weergave op het touch
screen van een via OpenAPI geïntegreerde
applicatie

Belangrijkste kenmerken OpenAPI
– Voorziet klanten van een naadloze integratie
van Konica Minolta MFP’s en bestaande
software en netwerkstructuren
– Platformonafhankelijke ontwikkelings
architectuur (gebaseerd op XML en SOAP)
– Webservice; applicaties worden gehost op
een server en draaien niet in de MFP
– Gebruikt internationale standaarden zoals
HTML, XML, WSDL, AJAX, SOAP
– Volledige compatibiliteit met alle standaard
omgevingen
– Tweerichtingscommunicatie tussen de MFP
en de server
– Centrale instellingen en installatie van de
applicaties (niet op elke MFP)
– Stapsgewijze controle over zes belangrijke
gebieden: verificatie, scan-to-applicatie
(bv. archivering), pull-printen (bv. follow-me),
opdrachtlogboek, teller en instellingen.

HTTP-BERICHT
Verzoekregel/
statusregel

Http-header

OpenAPI
– Gecomprimeerd met
gebruik van SOAP
– Beschreven met
gebruik van XML

Http-body

Toegevoegd bestand
– Vereist voor
beeldoverdracht

OpenApi wordt aangestuurd via het http 1.1-protocol en is geïntegreerd in de http-body
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MFP-AANPASSING
VIA IWS
In de huidige IT-omgeving wordt de aanpassing van MFP’s een steeds
interessanter en belangrijker onderwerp.
Met Konica Minolta’s IWS-technologie (IWS = Internal Web Server) kan het
MFP-touchscreen volledig opnieuw worden ingedeeld naar wens en behoefte
van gebruikers. Omdat het een webgebaseerde tool is, kunnen bovendien veel
eenvoudige gestandaardiseerde webtoepassingen worden geïmplementeerd, zoals
onetouch-icoontjes in het bizhub-touchscreen. Dit alles levert maatwerk op.

Belangrijkste
kenmerken IWS
– Combinatie van webserver,
webbrowser en scriptvertaler,
draaiend in de MFP (serverloos
oplossingenplatform)
– Kan worden gebruikt voor
eenvoudige MFP-gebruikersinterfaces, koppelingen of
widget-achtige applicaties
– Volledige programmacontrole
over MFP-functies met de
mogelijkheid van een nieuw
type eenvoudige, kleine
en scriptgebaseerde web
applicaties die geen externe
server nodig hebben om te
kunnen draaien.
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Tevens zijn zowel eenvoudige als ‘lichtgewicht’ applicaties en ook koppelingen
(naar bijvoorbeeld Microsoft SharePoint, Google Apps of Evernote) snel en gemakkelijk te ontwikkelen. Vanuit het bizhub-touchscreen is snelle toegang mogelijk naar
IWS-applicaties, die op een geïntegreerde webbrowser draaien.

