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WERKOMGEVINGEN
VOOR DE WERELD VAN VANDAAG
De moderne werkomgeving bevat een schat aan data en informatie. Alleen als u flexibel en mobiel bent, met een
continue internetverbinding, kunt u daar maximaal gebruik van maken. Met Konica Minolta hebt u uw informatie altijd
en overal binnen handbereik.
Onze oplossingen zitten u niet in de weg en verhogen uw snelheid. Alleen zo blijft u de concurrentie voor en kunt u uw
klanten goed van dienst zijn. Wij wensen u alvast een aangename en waardevolle werkdag!
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HET POTENTIEEL
VAN UW MEDEWERKERS:
WIJ HELPEN U HET TE BENUTTEN!
Documentoplossingen van Konica Minolta kunnen u en
uw medewerkers vooruit helpen. Hoe? Met oplossingen
die perfect zijn afgestemd op uw behoeften. Niet
andersom. Wij stellen alles in het werk om te komen tot
een perfecte symbiose tussen de papieren wereld en
de digitale wereld. De volledige levenscyclus van een
document, dáár draait het tenslotte om.

Volledige levenscyclus van documenten
Het printen is maar één fase van de levenscyclus van een
document. Wij weten dat er veel meer is, denk bijvoorbeeld
aan het maken, archiveren en ophalen van alle documenten. Informatie is een waardevol bedrijfsmiddel, dat u echter
alleen maximaal kunt benutten als u de levenscyclus van
uw documenten in zijn geheel bekijkt.

Documenten maken op een intelligente manier
Mogelijkheden als het inscannen van papieren documenten, het toepassen van tekstherkenning en het produceren
van formulieren en barcodes vormen de perfecte basis voor
het automatisch doorsturen, bewerken of archiveren van
documenten.

Papieren documenten bewerken
in Word en Excel
Als u documenten op papier elektronisch wilt bewerken,
hoeft u die documenten alleen maar in te scannen en klaar
is Kees. Iets overtypen hoeft nu echt niet meer.

Eenvoudige archiveringsoplossingen
Met eenvoudige en efficiënte archiveringsoplossingen
op basis van doorzoekbare PDF-bestanden kunt u uw
gearchiveerde documenten snel en eenvoudig terugvinden.

Wist u dat?
Elke medewerker besteedt gemiddeld
7,4 uur per week aan het zoeken naar
gegevens. Maar het kan ook anders!
(IDC 2010)

Efficiënter werken onderweg,
met mobiel printen vanaf smart
phone en tablet
Voortaan kunt u ook printen vanaf allerlei
mobiele apparatuur en gegevens invoeren
waar u maar bent, via Wi-Fi, e-mail of
AirPrint.

Efficiënt documentbeheer
Wij kunnen u twee opties aanbieden: 1) oplossingen om
documenten te scannen en rechtstreeks over te brengen
naar uw bestaande documentbeheersysteem of 2) een
volledig nieuw DMS, dat wij voor u ontwikkelen en implementeren. Uw behoeften staan centraal.

Follow-me-printen
Een printopdracht verzenden en het document gaan halen
op welk systeem in het netwerk dan ook? Dat kan. Met
follow-me-printen. Eén van de vele manieren waarop wij
mobiel werken makkelijk maken.
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HET BESTE VAN TWEE WERELDEN:
DIGITAAL EN PAPIER
Multifunctionele systemen en applicaties van Konica Minolta brengen de digitale en de papieren wereld bij elkaar. Alle
mogelijke eisen en wensen van een moderne organisatie kunnen worden ingevuld met soepele workflows die u tijd en
geld besparen.

Printen en kopiëren met het grootste gemak
Printen en kopiëren zonder toestanden, het spreekt voor
zich dat onze multifunctionele systemen dat kunnen. Waar
ze ook in uitblinken, is in hun ondersteuning van de meest
uiteenlopende soorten media: formaten van A6 tot SRA3,
gramsgewichten van 52- tot 300-grams, zelfgedefinieerde
formaten en banners tot maar liefst 1,2 m lang.

Superefficiënt scannen en faxen
Snel even iets scannen, een van de vele dagelijkse
werkzaamheden op kantoor. Na het digitaliseren kunnen de
documenten rechtstreeks worden overgebracht naar een
elektronisch postvakje, het archief, een USB-stick of een
FTP-server. Faxen kunnen rechtstreeks via de pc worden
verzonden of ontvangen.

Open uw ogen voor een perfecte printkwaliteit
Dankzij onze HD-polymeertoner (Simitri® HD) krijgt u de
meest hoogwaardige afdrukken. Tegelijk gaat uw elektriciteitsnota fors omlaag, dankzij de lagere smelttemperatuur
en het lagere stroomverbruik.

Professionele afwerking voor een perfect
resultaat
Wij bieden u de meest uiteenlopende professionele
afwerkingsmogelijkheden, die u niet zomaar bij iedereen
zult vinden: van nieten en vouwen tot het maken van kanten-klare brochures. Een handige oplossing voor hand-outs,
mailings en folders.

Eenvoudige, aangepaste werking.
–
–
–
–

Groot kleurentouchscreen
Werkt als een smartphone
Volledig functionele webbrowser
Maatwerk: laat het ontwerp en de
menustructuur aanpassen aan de wensen
van uw organisatie

2013
BUYERS LAB

Onze bizhub-multifunctionals zijn in 2011, 2012, 2013, én 2014 uitgeroepen tot productlijn van het jaar.
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DOCUMENTOPLOSSINGEN DIE
DE IT-AFDELING LEUK ZAL VINDEN
Print- en documentoplossingen van Konica Minolta zijn eenvoudig te implementeren en hebben daarna maar weinig
onderhoud nodig. Als u wilt, kunt u de implementatie en het onderhoud ook door ons laten verzorgen. Uw eigen
IT-afdeling houdt dan meer tijd over voor belangrijkere zaken. En zo is iedereen tevreden.

'Downtime' staat niet in ons woordenboek
Konica Minolta-systemen zijn degelijk uitgevoerd en zijn
ontworpen voor langdurig, betrouwbaar gebruik. Mocht
er onverhoopt toch een probleem optreden, dan biedt de
interactieve informatie op het display, het externe diagnosesysteem of het supersnelle serviceteam uitkomst.

20%
Telefoontjes
naar helpdesk

Eenvoudige automatisering: bestellen van
toner, aanvragen van service
U kunt niet printen omdat er geen toner is besteld of
onderhoud is uitgevoerd? Met de automatische service
van Konica Minolta overkomt u dit nooit meer. Het systeem
regelt alles zelf.

Systeemgegevens en printkosten in een
oogopslag
Van actuele operationele gegevens en het tonerpeil tot en
met nauwkeurige printkosten en eventuele foutmeldingen,
in het systeemoverzicht ziet u alles in een oogopslag,
wanneer u maar wilt.

Geen printerondersteuning
- geen tijdverlies
20% van de telefoontjes naar de helpdesk gaat
over printers. Met Konica Minolta maakt u hier
een einde aan.
(Quocirca 2010)

Universele printerdriver
Meerdere systemen kunnen worden aangestuurd met een
en dezelfde universele printerdriver. Dit maakt het voor uw
medewerkers veel gemakkelijker om met die verschillende
systemen te werken.

Wij zorgen wel voor uw
documentinfrastructuur
Konica Minolta gaat op een professionele manier op zoek naar
de juiste printeromgeving voor u. De Optimized Print Services
(OPS) die wij aanbieden, omvatten ook langlopend beheer. U
hoeft zich alleen druk te maken
om het 'echte werk'. U bespaart
tijd en geld, en houdt uw handen
vrij voor belangrijker zaken.

Intelligent Device Management
Dat is handig! U hoeft geen gebruikersrechten
meer toe te wijzen of firmware-updates door
te voeren op alle systemen apart. Met Konica
Minolta doet u dit allemaal met een centrale tool.

Volledig te integreren
Wat u ook gebruikt, Windows, Linux of Mac,
u zult absoluut geen problemen ondervinden
met de integratie van uw bizhub-systemen.
De systemen zijn gemakkelijk te koppelen aan
SAP, SharePoint enzovoort.
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SNIJDEN IN DE DOCUMENTKOSTEN,
DE EFFICIËNTIE VERHOGEN
Kent u uw printkosten? Wist u dat de aanschaf van hardware en toner daar maar een klein deel van uitmaakt? Met de
juiste partner kunt u uw totale kosten heel precies uitrekenen (administratie, financiering, logistiek enzovoort) en veel
besparen. Konica Minolta heeft veel te bieden:

Eerste stap: kostentransparantie
Niet alleen de printkosten in het algemeen zijn belangrijk, u
wilt ook de kosten per gebruiker, afdeling of project kunnen
zien. Alleen dan zijn goede analyses mogelijk en maakt u
uw medewerkers beter bewust van de kosten.

Kent u uw documentkosten?

Uit ervaring weten we dat slechts een op de tien
organisaties weet hoeveel er wordt uitgegeven
aan printen.
Gemiddeld gaat tot 6% van de
inkomsten van een bedrijf zitten in
documentbeheer.
(InfoTrends 2010)
40% van de afdrukken wordt
binnen 24 uur weggegooid.
(Newsweek 2009)
Voor elke euro die wordt uitgegeven aan het
printen op zich, wordt nog eens negen euro
uitgegeven aan overhead.
(ALL Associates Group 2012)
Printkosten
(Hardware, toner, onderhoud,
papier...)
Overhead
(IT-ondersteuning, administratie,
inkoop en opslag van materiaal,
documentgerelateerde processen...)

Het goede nieuws:

-30%

U kunt maar liefst 30% op
deze kosten besparen.
(IDC 2009, Gartner 2013)

Kostenbesparing: optimaliseer uw printerpark
Uw printerpark mag geen bodemloze put zijn. Systemen die
niet naar capaciteit worden benut, kunnen duur zijn. Ook
een hoge foutgevoeligheid werkt door in de kosten. Daarom
hebben wij doeltreffende monitoringtools ontworpen
waarmee u uw printerpark perfect onder controle hebt en
potentiële besparingen meteen duidelijk worden.

Digitalisering bespaart tijd en geld
De digitale wereld biedt snelle toegang tot informatie.
Daardoor neemt de productiviteit toe en hoeft er minder te
worden geprint. Een elektronisch archief maakt het mogelijk
om heel wat kostbare kantoorruimte uit te sparen. Kortom,
u bespaart tijd en geld.

Controle over de printkosten
U hebt perfect zicht op de printkosten. U kunt bijvoorbeeld
zelf bepalen wie in kleur mag printen. U kunt aangeven
dat voor grote printopdrachten alleen de meest efficiënte
systemen mogen worden gebruikt. Of u stelt in dat standaard
dubbelzijdig moet worden geprint. U bepaalt het allemaal zelf!

Minder is meer: voorkom onnodig printen
Moeilijk te geloven misschien, maar een op de negen
afdrukken blijft gewoon op de printer liggen. Het kan ook
anders! Met follow-me-printen moet de printopdracht op
het systeem zelf worden gestart.

Nog efficiënter: soepele documentworkflows
Met de Optimized Print Services (OPS) van Konica Minolta
worden al uw relevante documentprocessen grondig
geanalyseerd. Op basis daarvan worden dan verbeterde
workflows ontworpen en geïmplementeerd. U bespaart
tijd en geld, en bereikt de hoogst
mogelijke efficiëntie in uw dagelijkse activiteiten.
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VOLLEDIGE GEMOEDSRUST:
VEILIGHEID EERST
Goede informatie is belangrijk. Het hebben van een goede beveiliging voor die informatie eveneens. Dit geldt voor
gegevens op papier en voor gegevens in digitale vorm. Voor uw gemoedsrust: Konica Minolta geeft de toon aan op het
gebied van beveiligingsnormen.

Veilige integratie in uw netwerk
Natuurlijk moeten ook de printers in uw netwerk voldoen
aan de veiligheidsvoorschriften. Voor de authenticatie
werken wij met het IEEE 802.1X SSL- en IPsec-protocol,
wat eenvoudige integratie in beveiligde netwerken en een
veilige netwerkcommunicatie mogelijk maakt.
Vrijwel alle bizhub-systemen voldoen aan de norm ISO
15408 EAL3, wat betekent dat ze voldoen aan de hoogste
internationale beveiligingsnormen.

Bescherming van vertrouwelijke documenten
Wanneer het op de bescherming van vertrouwelijke
documenten aankomt, van harde schijf tot uitvoerlade, is
er geen plaats voor compromissen. Konica Minolta past
verschillende vormen van beveiliging toe, zoals encryptie
van gegevens, beveiligd verwijderen, kopieerbeveiliging met
watermerken en PDF-handtekeningen.

Toegangscontrole en gebruikersrechten
Gebruikersauthenticatie is een van de belangrijkste aspecten van een goede beveiliging. Bij ons kan de identiteit
van de gebruikers worden gecontroleerd aan de hand van
een magneetkaart, een pincode of een vingerafdruk. De
toegangsrechten kunnen voor elke gebruiker apart worden
vastgelegd.

Milieu
Bij Konica Minolta staan milieuvriendelijkheid en
duurzaamheid hoog op de agenda. Daarom zijn
onze oplossingen en onze organisatie zo vaak in
de prijzen gevallen.

Uw vertrouwelijke gegevens zijn veilig
– Het printen van vertrouwelijke gegevens (loonstrookjes of onderzoeksresultaten bijvoorbeeld) of
persoonlijke documenten is beveiligd.
– Een goede gegevensbeveiliging is onmisbaar.
Medewerkers verlaten het bedrijf, er komen nieuwe
medewerkers bij. Bescherming tegen bedrijfsspionage wordt steeds belangrijker.
– Elektronische archieven kunnen worden beschermd
tegen diefstal of brand.

Voorkomen is beter dan genezen:
beveiligd printen
Beveiligd printen is een functie die voorkomt
dat afdrukken in verkeerde handen vallen. Dit is
mogelijk door authenticatie op het systeem, vóór
het afdrukken, verplicht te stellen. Heel handig
voor bijvoorbeeld de vertrouwelijke gegevens die
circuleren in een personeelsafdeling.
1. Printopdracht verzenden.
2. Code invoeren op om het even welk systeem.
3. En printen maar.

ONZE OPLOSSINGEN SPREKEN VOOR
ONS NET ALS ONZE KLANTEN
“De inkrimping en modernisering van ons printerpark heeft geleid tot een significante kostenbesparing. We werken nu met moderne machines, met elkaar verbonden oplossingen en diensten die een
veilige en ononderbroken werking van de volledige
uitvoerinfrastructuur garanderen. Dankzij de ondersteuning van Konica Minolta hoeft mijn IT-afdeling
minder onderhoud te plegen op onze kantoorsystemen. En de collega's die met de nieuwe systemen
werken, profiteren van nieuwe functies die hun dagelijks werk een heel stuk eenvoudiger maken.”
Peter Toth, hoofd IT bij ORFK DA GEI

“De samenwerking met Konica Minolta was
van een zeer hoog niveau. Zij hebben gezorgd
voor een vlotte overgang van het oude
printerpark naar de nieuwe systemen van
Konica Minolta. De benodigde efficiëntie en
betrouwbaarheid zijn gerealiseerd. Voor ons is
Konica Minolta uitgegroeid tot een betrouwbare partner, niet alleen dankzij hun 'managed'
printomgeving, maar ook als aanbieder van
hoogwaardige en efficiënte softwareoplossingen als de PageScope Enterprise Suite.”
Dhr. Vojta van AHOLD Czech Republic, a.s.
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