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TYÖYMPÄRISTÖT NYKYPÄIVÄN
VAATIMUSTEN MUKAISIKSI
Nykyajan työympäristö on tulvillaan tietoa ja informaatiota. Jos et ole joustava, mobiili ja verkossa vuorokauden
ympäri, olet selkeästi jäljessä kilpailijoitasi. Konica Minoltan avulla sinulla on mahdollisuus päästä käsiksi informaatioon ajasta ja paikasta riippumatta.
Konica Minolta on kehittänyt liiketoimintoja tehostavia ja vauhdittavia ratkaisuja, joilla pystyt pysymään kilpailijoidesi
edellä ja palvelemaan asiantuntevasti omaa asiakaskuntaasi. Konica Minoltalla on perustellut syyt toivottaa miellyttäviä
ja tuloksellisia työpäiviä!
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OTA HENKILÖSTÖSI KOKO
OSAAMINEN KÄYTTÖÖSI AVULLAMME!
Konica Minoltan toimistoratkaisut tukevat yrityksenne
menestystä ja työntekijöidenne ammatillista pätevyyttä,
sillä ratkaisumme on mukautettu asiakkaan yksilöllisiin
tarpeisiin - eikä päinvastoin. Konica Minoltan tavoitteena on paperille painettujen ja digitaalisten dokumenttien täydellinen yhteensovitus, koska lopulta se on
asiakirjan koko elinkaari joka ratkaisee.

Dokumentin koko elinkaari
Tulostus on ainoastaan yksi vaihe dokumentin elinkaaressa.
Siihen kuuluu paljon muutakin, kuten dokumentin luominen,
arkistointi ja haku. Informaatio on arvokas ”resurssi”, mutta
sen täydellinen hyödyntäminen vaatii asiakirjan elinkaaren
hallitsemista kokonaisuutena.

Dokumentin älykäs luominen
Paperidokumenttien skannaus, tekstintunnistus ja
lomakkeiden sekä viivakoodien tulostus ovat toimenpiteitä,
joilla luodaan valmiudet dokumenttien automaattiseen
jakeluun, muokkaukseen ja arkistointiin.

Paperidokumentit word- ja excel-tiedostoiksi
Paperiasiakirjat voidaan skannata suoraan sähköisiksi
tiedostoiksi, jonka jälkeen niiden muokkaaminen on
yksinkertaista. Työläät ja hitaat muuntamisvaiheet ovat nyt
historiaa.

Lisätehoa liikkuvaan työs
kentelyyn: mobiilitulostus älypuhelimilta ja tablet-tietokoneilta
WiFi, sähköposti tai AirPrint mahdollistavat
mobiilitulostuksen ja tietojen avaamisen
mobiililaitteelta aina tarvittaessa.

Helpot arkistointiratkaisut
Helppokäyttöiset ja tehokkaat arkistointiratkaisut perustuvat
PDF-tiedostojen hakukelpoisuuteen, joten arkistoitujen
dokumenttien jäljitys on nopeaa.

Hyvä tietää!
Tilastollisesti tarkasteltuna jokainen
työntekijä käyttää keskimäärin 7.4
tuntia viikossa tietojen etsimiseen.
Näin ei tarvitsisi olla!
(IDC 2010)

Dokumenttien tehokas hallinnointi
Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa:
1) Skannaussovellukset, joilla paperidokumentit digitoidaan
ja ohjataan organisaation nykyiseen asiakirjahallintajärjestelmään tai
2) täysin uuden asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönotto
Konica Minoltan avustuksella. Konica Minoltan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja vaatimukset.

Follow-me-tulostus
Follow-me-toiminto mahdollistaa työn lähettämisen mille
tahansa verkossa olevalle järjestelmälle, jolta tulostus sitten
käynnistetään. Tämä on vain yksi esimerkki menetelmistä,
jotka helpottavat mobiilityöskentelyä.
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HYÖDYNNÄ SÄHKÖISEN JA
PAINETUN SISÄLLÖN EDUT
Konica Minoltan monitoimijärjestelmät sekä sovellukset yhdistävät paperille painetut asiakirjat ja sähköiset tiedostot tavalla, joka täyttää nykyaikaisten yritysten vaatimukset ja joustavan työnkulun edellytykset sekä säästää aikaa
ja kustannuksia.

Vaivaton tulostus ja kopiointi
Normaalin tulostamisen ja kopioinnin lisäksi, kaikentyyppisten tulostusmateriaalien vakuuttava käsittely on Konica
Minoltan monitoimijärjestelmien vahvuus. Vakiokokoisten
A6-SRA3 arkkien ja pintapainoltaan 52–300 g/m2 paperin
lisäksi materiaalivalikoimaan sisältyy mukautetut arkkikoot
ja peräti 1.2 metrin pituinen banneripaperi.

Tehokas skannaus ja faksaus
Toimiston päivittäistehtävissä asiakirjojen nopea ja helppo
skannaus on välttämätöntä. Näin digitoitu aineisto voidaan
ohjata suoraan sähköiseen postilaatikkoon, arkistointijärjestelmään, USB-muistitikulle tai FTP-palvelimelle. Faksi
viestien lähetys ja vastaanotto onnistuu myös suoraan
työasemalta.

Loistava tulostuslaatu vangitsee katseen
Konica Minoltan polymeerinen Simitri® HD -väriaine tuottaa
korkeatasoisia tulosteita. Lisäksi väriaineen kiinnityslämpötila on huomattavan alhainen, mikä vähentää virrankulutusta
ja pienentää näin sähkölaskua.

Lopputuotteet ratkaisevat
Konica Minolta tarjoaa runsaasti ammattitason viimeistely
ominaisuuksia, joihin muut tuotevalmistajat eivät pysty –
alkaen arkkien nidonnasta ja taitosta aina täysin jakelu
valmiisiin ja tyylikkäisiin julkaisuihin. Tiedotteiden,
joukkokirjeiden tai esitteiden tuottaminen on nyt todella
kätevää.

Selkeät ja mukautettavat toiminnot
–
–
–
–

Suuri värikosketusnäyttö
Älypuhelimista tuttu toiminnallisuus
Täydellinen verkkoselain
Kustomointipalvelu, jossa näytön valikko
rakenne suunnitellaan ja toteutetaan
asiakkaan vaatimuksia vastaavaksi

2013
BUYERS LAB

Konica Minoltan bizhub-monitoimijärjestelmät on nimetty parhaaksi tuotemallistoksi vuosina 2011, 2012, 2013 ja 2014.
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TOIMISTORATKAISUT JA PALVELUT,
JOITA IT-OSASTO ARVOSTAA
Konica Minoltan tulostus- ja asiakirjasovellusten asentaminen on helppoa ja niiden ylläpitotoimet vähäisiä. Konica
Minoltan asiantuntijapalvelut voivat myös ottaa täyden vastuun sovellusten toteutuksesta ja pysyvästä hallinnoinnista.
Näin IT-osastojen työaikaa vapautuu käytettäväksi niiden ydinosaamiseen, mistä on etua koko organisaatiolle.

Tuotantokatkosten tehokas eliminointi
Konica Minoltan järjestelmät ovat kestäviä ja luotettavia.
Laiteviat ovat erittäin harvinaisia, mutta häiriön sattuessa
apu on aivan käden ulottuvilla näyttöruudun interaktiivisten
ohjeiden muodossa. Etädiagnostiikkajärjestelmä puolestaan
ennakoi toimenpiteet ja tarvittaessa huoltotiimin saapuu
paikalle nopeasti.

20%
Yhteydenotot
IT-tukeen

Automatisoidut väriainetilaukset ja
huoltoilmoitukset
Eikö tulostus onnistu, koska väriainetta tai huoltoa ei ole
tilattu? Ongelmien ratkaisu on Konica Minoltan automatisoiduissa huoltopalveluissa, joiden avulla laitteesi hoitavat
tilaukset automaattisesti.

Laitetietojen ja tulostuskustannusten
seuranta
Järjestelmien tilatiedot, väriaineiden riittävyys, tarkat
tulostuskustannukset ja mahdolliset virheilmoitukset ovat
kaikki nähtävissä milloin tahansa vain yhdellä napin
painalluksella.

Ei enää jatkuvia kyselyjä
tukipalveluun
20 % IT-tukeen saapuvista yhteydenotoista
koskee tulostimia. Konica Minoltan avulla ne
saadaan loppumaan.
(Quocirca 2010)

Universal printer driver -tulostinajuri
Universal Printer Driver -yleisajuri on saatavissa useimpiin
Konica Minoltan laitteisiin, joten työntekijöiden on helppo
hallita erilaisia tulostus- ja monitoimijärjestelmiä.

Konica Minolta on tulostusympäristöjen
asiantuntija
Konica Minolta on kehittänyt ammattimaisen lähestymistavan,
jolla se selvittää ja toteuttaa asiakirjahallinnan yksilölliset
puitteet. OPS-konseptiin (Optimized Print Services) sisältyy
myös sopimus tuotantoympäristön hallinnointipalveluista.
Asiakas voi siis levollisin mielin
keskittyä perusliiketoimintoihinsa
ja säästää samalla aikaa sekä
kustannuksia.

Älykäs laitekannan hallinta
Ei enää käyttöoikeuksien määrittelyä tai
ohjelmistojen päivitystä erikseen jokaiselle
laitteelle, sillä Konica Minoltan ratkaisulla kaikki
sujuu keskitetysti. Kätevää ja käytännöllistä!

Saumaton integrointi
Windows-, Linux- tai Mac-ympäristöön
asennetut Konica Minoltan bizhub-järjestelmät
ja sovellukset voidaan ongelmitta liittää
esimerkiksi SAP- ja SharePoint-järjestelmiin.
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LEIKKAA ASIAKIRJAKUSTANNUKSIA
JA PARANNA TEHOKKUUTTA
Oletteko selvillä tulostuskustannuksistanne ja tiesittekö, että laitteen ja väriaineen hankinta muodostaa niistä vain
pienen osan? Oikein valittu yhteistyökumppani osaa tarkoin arvioida kokonaiskustannukset (sisältäen mm. laitekannan
hallinnoinnin, rahoituksen ja logistiikan) ja auttaa niiden karsimisessa. Konica Minoltalla on tähän monia ratkaisuja.

Kustannusrakenne avoimeksi
Kustannuksia ei pidä kirjata erittelemättä, vaan ne on
kohdennettava kullekin käyttäjälle, osastolle tai projektille.
Näin mahdollistetaan kustannusten yksityiskohtainen
tarkastelu ja kustannustietoisuuden lisääminen myös
työntekijöiden keskuudessa.

Mitkä ovat asiakirjakustannuksenne?

Kokemuksemme mukaan vain yksi kymmenestä
organisaatiosta tietää tulostuskustannustensa
määrän.
Keskimäärin jopa 6 % yrityksen
liikevaihdosta kuluu dokumenttien hallinnointiin.
(InfoTrends 2010)
40 % tulosteista heitetään pois 24
tunnin kuluessa. (Newsweek 2009)
Jokainen tulostamiseen käytetty euro lisää
kokonaiskustannuksia 9 eurolla.
(ALL Associates Group 2012)
Tulostuskustannukset
(laitteisto, väriaine, huolto, paperi...)
Lisäkustannukset
(IT-tuki, hallinnointi, materiaalien
hankinta ja varastointi, dokumentteihin liittyvät prosessit...)

Hyvät uutiset:

-30%

Laitekannan optimointi vähentää
kustannuksia
Tulostuslaitteet voivat helposti muuttua kustannusloukuksi.
Laitekannan käyttö vajaalla kapasiteetilla sekä suuri
virhe- ja häiriöalttius tulevat kalliiksi. Konica Minoltan
tehokkaat seurantatyökalut auttavat laitekannan valvonnassa ja säästökohteiden jäljittämisessä.

Digitalisointi säästää aikaa ja rahaa
Digitaalisessa maailmassa informaatio on välittömästi
saatavilla. Se lisää tuottavuutta ja vähentää jatkuvaa
tarvetta tietoaineiston tulostamiseen. Sähköinen arkistointi
vapauttaa myös arvokasta toimistotilaa. Näin työskentely
nopeutuu ja kustannukset pienenevät.

Tulostuskustannusten hallinta
Tulostuskustannukset ovat täysin hallittavissa rajoittamalla
esimerkiksi käyttäjien väritulostusoikeuksia, ohjaamalla
laajojen töiden tuotanto vain tietyille tehojärjestelmille tai
määrittämällä kaksipuolinen tulostus oletustoiminnoksi.
Mahdollisuudet ovat rajattomat!

Turhan tulostuksen välttäminen
Uskomatonta, mutta totta: yksi yhdeksästä tulosteesta
unohtuu luovutustasolle, josta sitä ei koskaan noudeta.
Ongelman ratkaisu on Follow Me –toiminto, jossa käyttäjän
on ensin tunnistauduttava ja käynnistettävä sitten tulostus
suoraan järjestelmältä.

Joustavat työnkulut nostavat tehokkuutta
Näitä kustannuksia voidaan
pienentää jopa 30 %.
(IDC 2009, Gartner 2013)

Konica Minoltan OPS (Optimized Print Services) analysoi
perusteellisesti kaikki yritysasiakirjaprosessit, jotta työnkulkujen optimointi voidaan suunnitella ja toteuttaa. Optimointi
säästää aikaa ja kustannuksia sekä
varmistaa liiketoimintojen sujumisen
mahdollisimman tehokkaasti.
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AUKOTON TIETOTURVA ON
ENSIARVOISEN TÄRKEÄ
Tietojen saanti on tänä päivänä entistä vahvempi kilpailuetu. Samalla kasvaa tietoturvan merkitys ja tämä koskee sekä
paperille painettua että sähköistä informaatiota. Asiakkaamme voivat työskennellä levollisin mielin, sillä Konica Minolta
on alansa johtava tietoturvastandardien kehittäjä ja toteuttaja.

Tietoturvallisesti verkkoympäristössä
Verkkoon liitettyjen monitoimijärjestelmien on täytettävä
kaikki tarvittavat tietoturvavaatimukset. Konica Minoltan
käyttämä IEEE 802.1X SSL -salaus ja IPsec-tunnistautumisprotokolla mahdollistavat vaivattoman integroinnin suojattuihin verkkoympäristöihin sekä tietoturvallisen verkko
liikenteen. Käytännössä kaikki bizhub-järjestelmät ovat
ISO 15408 EAL3 -sertifioituja ja täyttävät siten tiukimmatkin
kansainväliset tietoturvanormit.

Luottamuksellisen aineiston suojaus
Organisaatioilla ei ole varaa tinkiä luottamuksellisten
dokumenttien suojauksesta - olivatpa ne sitten tulostimen
kiintolevyllä tai luovutustasolla. Konica Minoltalla on useita
eri menetelmiä suojauksen varmistamiseksi, kuten tiedos
tojen salaus, tietojen turvallinen poisto, kopiosuojaus
vesileimalla ja PDF-tiedostojen sähköinen allekirjoitus.

Kirjautumisen ja käytön valvonta
Käyttäjävarmennus on tietoturvan säilymisen kannalta avainasemassa. Konica Minolta tarjoaa käyttäjien todennukseen
useita tapoja, joita ovat mm. älykortti, PIN-koodi tai sormen
verisuonten biometrinen tunnistus. Kullekin käyttäjälle
voidaan myös määritellä yksilölliset käyttöoikeudet.

Luottamukselliset tiedot ovat turvassa
– Luottamuksellisten tietojen (kuten palkkalaskelmien ja tuotekehityksen tulokset) ja henkilö
kohtaisten dokumenttien tulostus on suojattua.
– Tietoturvan varmistus on aina välttämätöntä,
kun työntekijän työsuhde päättyy tai alkaa.
Teollisuusvakoilun estäminen on myös entistä
tärkeämpää.
– Sähköiset arkistot voidaan suojata perinteisiltä
vahingoilta kuten murroilta ja tulipalolta.

Ympäristön hyvinvointi
Konica Minoltan toimintaohjelmassa ympäristön
suojelulla ja kestävällä kehityksellä on vahva
asema. Tästä ovat todisteena lukuisat palkinnot
ja tunnustukset, jotka on myönnetty yhtiölle sekä
sen kehittämille tuotteille ja ratkaisuille.

Parempi katsoa kuin katua:
turvatulostus
Turvatulostus estää tulosteita päätymästä ulko
puolisten käsiin, sillä käyttäjän on kirjauduttava
suoraan laitteelle ennen tulostuksen käynnistämistä.
Tämä on välttämätöntä käsiteltäessä esimerkiksi
henkilöstöosaston arkaluontoisia tietoja.
1. Lähetä työ
2. Anna käyttäjätunnus valitsemallesi tulostimelle
3. Käynnistä tulostus

RATKAISUMME JA ASIAKKAAMME
PUHUVAT PUOLESTAMME!
“Laitekantamme karsiminen ja uudistaminen on
tuonut merkittäviä kustannussäästöjä. Käytämme nyt
nykyaikaisia järjestelmiä sekä verkkosovelluksia ja
-palveluja, jotka varmistavat koko tuotantoympäristömme tietoturvallisen ja häiriöttömän toiminnan.
Konica Minoltan tukipalvelu on vähentänyt IT-henkilöstömme tarvetta puuttua toimistojärjestelmien
ylläpitoon, ja uusien laitteiden käyttäjät hyödyntävät
kehittyneitä toimintoja, jotka suuresti helpottavat
päivittäistä työskentelyä.”
Peter Toth, Unkarin kansallisen poliisin
(ORFK DA GEI) IT-päällikkö

“Yhteistyö Konica Minoltan kanssa on ollut erittäin
tiivistä ja asiantuntevaa. Vanhan laitekannan korvaaminen Konica Minoltan uusilla tulostimilla ja monitoimijärjestelmillä sujui todella kitkattomasti. Tavoitteeksi
asetettu tehokkuus ja luotettavuus saavutettiin
täydellisesti. Konica Minoltasta on tullut luotettava
yhteistyökumppanimme, sillä hallitun tulostusympäristön toteutuksen lisäksi yhtiö on toimittanut meille
korkealaatuisia ja tehokkaita ohjelmistosovelluksia
kuten PageScope Enterprise Suite.”
Mr. Vojta, AHOLD Czech Republic, a.s.
-kauppaketjun edustaja
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