VALINTAPANEELIN
KUSTOMOINTI
Yksilöllinen valintapaneeli kirkastaa yrityskuvaa
Kopiointi, tulostus, skannaus ja faksaus ovat yritysten päivittäisrutiineja, joiden hallinnassa monitoimijärjestelmät ovat
välttämättömiä. Koska työprosessit on räätälöity kunkin yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin, on järjestelmien ja asetusten
tuettava kaikin tavoin näitä prosesseja – eikä työnkulkujen tule suinkaan mukautua järjestelmän asettamiin ehtoihin.
Konica Minolta on ennakoinut nämä haasteet ja tarjoaa nyt runsaasti vaihtoehtoja, joilla järjestelmät sovitetaan käyttäjien
yksilöllisiin tarpeisiin – eikä päinvastoin.
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VALINTAPANEELI MUKAUTUU
YRITYKSEN TARPEISIIN
Jokaisella organisaatiolla on oma toimintaympäristönsä sekä omat työnkulut ja asiakirjaprosessit. Konica Minoltan
bizhub-järjestelmien intuitiivinen valintapaneeli tukee kaikkia näitä yksilöllisiä vaatimuksia. Toisaalta järjestelmiin
sisältyy toimintoja, joita kaikki yritykset tai käyttäjät eivät välttämättä tarvitse. Keskeiset työprosessit voidaan nyt
yksinkertaistaa ja tehostaa räätälöimällä valintapaneeli ja kosketusnäyttö vastaamaan käyttäjien erityistarpeita ja
yrityksen identiteettiä.
Konica Minoltan uusien monitoimijärjestelmien käyttö
liittymän sovittaminen erityisvaatimuksiin ja omiin työ
menetelmiin on tehty vaivattomaksi. Käyttäjä voi muokata
käyttöliittymänsä ulkoasua, määrittää näytölle avautuvat
ohjetoiminnot sekä valita suoraan kosketusnäytöltä käynnis
tyviä erityistoimintoja ja työnkulkuja. Vaikka mahdollisuuksia
on runsaasti, käyttäjät voivat aina päättää ratkaisuista omiin
tarpeisiinsa perustuen ja hyödyntää myös vakioasetusten
mukaisia käyttöliittymiä, jotka ovat selkeitä, lisäävät
kustannustehokkuutta ja varmistavat erittäin miellyttävän
käyttökokemuksen.

Jo muutama yksinkertainen toimenpide kuten skannaustai kopioasetusten määrittely tai yrityksen logon lisäys
valintapaneeliin tehostaa työnkulkuja ja elävöittää näytön
ulkoasua. Käyttöliittymä voidaan myös täysin sovittaa
yksilöllisiin työskentelyrutiineihin. Konica Minolta tarjoaa
mahdollisuuden käyttöliittymän kustomointiin tarkalleen
asiakastarpeisiin sopivaksi.
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YKSILÖLLINEN NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
VÄLITTÄÄ TIETOA JA OHJEITA
Konica Minoltan monitoimijärjestelmät pystyvät toistamaan
flash-tekniikkaan perustuvia videoesityksiä, jotka avautuvat
kosketuspaneelille näytönsäästäjänä silloin, kun järjestelmä
ei suorita muita toimintoja. Videoesitykset ovat mainio
ratkaisu monitoimijärjestelmien personointiin ja näyttö
ruudulla on myös runsaasti tilaa viestien välittämiseen.
Videot voivat sisältää yritysviestintää, erilaisia toimintoohjeita esimerkiksi laitteelle kirjautumisesta, tietoja tuki
palveluista sekä mainoksia ja erikoistarjouksia.

Tavarataloille ja valintamyymälöille videoesitysten hyödyn
täminen avaa kiinnostavia mahdollisuuksia, joissa vain
luovuus on rajana. Käytettävät näytönsäästäjät voidaan
siirtää suoraan järjestelmän kiintolevylle, jolloin tietoliikenne
verkko ei kuormitu. Kun monitoimijärjestelmiä on paljon tai
esitysten sisältöä muutetaan tiuhaan, on hyödyllistä toistaa
näytönsäästäjät suoraan palvelimelta. Tämä helpottaa myös
sisällönhallintaa ja ylläpitoa.
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KUSTOMOITU ALOITUSNÄYTTÖ
KIINNITTÄÄ HETI KÄYTTÄJIEN
HUOMION
Yrityskuvaa voidaan myös vahvistaa sijoittamalla yrityksen
logo tai tietoja kosketusnäytölle, jossa ne taatusti huoma
taan.
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Konica Minoltan monitoimijärjestelmät mahdollistavat myös
kuvien lataamisen ja valitun kuvan esittämisen kosketus
näytöllä järjestelmän käynnistyessä.

