bizhub i-SERIES

KÄRNAN I DIN
VERKSAMHET

RETHINK IT

2

bizhub i-Series från Konica Minolta. Rethink IT

FRAMTIDENS ARBETSPLATS
- REDAN IDAG
MÖT NYA bizhub i-SERIES
FRÅN KONICA MINOLTA

Den nya generationen MFP är ett resultat av vår strävan efter
att omvandla rollen för våra multifunktionella enheter till att
utgöra kärnan i din verksamhet. Vi lanserar nu nya serien
bizhub i-SERIES. Med den vill vi sammanföra människor,
platser och enheter för att ändra sättet att se på hur vi arbetar.
Arbetsplatsen är förändrad

bizhub i-SERIES är lösningen

– Eftersom allt mer arbete blir
individuellt och kan utföras i princip var
som helst utvecklas kontor vartefter till
kommunikationscentraler.

– bizhub i-SERIES är enkel att använda,
med mycket god prestanda som gör det
möjligt att arbeta mer effektivt oavsett
var du befinner dig.

– När dokument blir digitaliserade och
datavolymen ökar blir det allt viktigare
med centraliserad styrning och bättre
åtkomst till dokument.

– 	Med integrerade molntjänster som
erbjuder rätt funktioner för varje
situation, skapar i-SERIES praktiska
arbetsflöden anpassade för var och en.

– Eftersom dataläckor och dataintrång
blir allt vanligare har behovet av
säkerhet ökat avsevärt.

– Med nästa generations inbyggda
säkerhetsteknik, bidrar bizhub i-SERIES
till en säker och tillförlitlig omgivning
väl anpassad för din verksamhet.
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i-SERIES ÄR
ENKEL OCH
SÄKER
RETHINK IT
Vi har förenklat, säkrat och
förbättrat det som tekniken kan
göra för din verksamhet.
De viktigaste fördelarna
– 	Full kontroll på din information
– 	Skydda din data och förhindra
virusangrepp
– 	Synlig säkerhet med löpande
implementering
– 	Skapar arbetsro och därmed mer
utrymme för fokus på kärverksamheten

Intelligent enkelhet
Den stora kontrollpanelen med pekskärm
liknar användargränssnittet för en
smartphone. Möjlighet till invidanpassad
skärm och rösttyrning med appar från
Konica Minolta Marketplace är några av
fördelarna som gör bizhub i-SERIES både
effektiv och enkel att använda.

Nästa generation säkerhet
bizhub i-SERIES levereras med högsta
möjliga säkerhetsstandard, förberedd
för GDPR (General Data Protection
Regulation) med remote backup och
virusskydd.
Våra bizhub SECURE-tjänster omfattar
skräddarsydda säkerhetslösningar som
säkerställer komplett informationsskydd.
Med integrerat antivirusskydd därtill kan
inget virus drabba din verksamhet.
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i-SERIES ÄR
INTUITIV
RETHINK IT

Inspirerade av hur människor
interagerar med ny
teknologi, har vi förändrat
användarupplevelsen
fullständigt.

Designad för användarna
Nya bizhub i-SERIES har snygg design
som passar väl in dagens moderna
kontorsmijöer. Moderna inslag som
“floating operation panel”, rundade
kanter och LED-belysta indikatorer
bidrar till känslan.
Den stora pekskärmen på 10,1” kan
vinklas 24° till 90°, vilket skapar en hög
grad av användarvänlighet

Användarna i första rummet
i-SERIES erbjuder ett intuitivt och
marknadsledande koncept med samma
upplevelse som den du får av en
smartphone.
Upplevelsen är så pass bekant att det blir,
näst intill, självklart hur användaren själv
kan anpassa* pekskärmen på samma vis
som på en mobiltelefon.
De vanligaste funktionerna har en listvy
som visas direkt utan att man måste
bläddra eller söka. A3- och A4-modellerna
har samma gränssnitt, vilket gör att
användarna kan vara mer produktiva
oavsett enhet.
*Tillgängligt från och med januari 2020.
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Väntan är över

Röststyrning

Den nya maskinserien är vår mest effektiva
serie hittills med uppgraderat arbetsflöde
och förkortade ledtider. Tack vare den
4-kärniga processorn 4 Core CPU har
maskinen blivit fyra gånger snabbare än
föregångaren bizhub C368.

För ännu enklare användning och åtkomst
kan man använda röststyrning* för att
både manövrera och lära sig från nya
bizhub i-SERIES. Allt på samma vis som
med en smartphone.

I den nya styrenheten integreras alla
processer och jobben fördelas mer
effektivt. Resultatet blir en snabbare och
enklare användarupplevelse.

*Finns på engelska.

Det gör det även möjligt för synskadade
att kopiera och skanna utan att maskinen
behöver manövreras för hand.
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i-SERIES FÖR
OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER
RETHINK IT

UTÖKAD EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET
För att utöka kapaciteten i arbetsflödet har vi utvecklat
Dispatcher Suite särskilt för bizhub i-SERIES. På så vis blir
kontoret mer flexibelt.
i-SERIES maximerar produktiviteten,
eliminerar upprepade jobb, sänker kostnader
och minskar risken för användarfel.

Dispatcher Paragon
Öka produktivitet och flexibilitet medan
du sänker kostnader för utskrift och
kopiering. Dispatcher Paragon erbjuder
även sofistikerade funktioner för
utskriftshantering samt ger en säkrare och
mer central kontroll av hela utskriftsmiljön.

Autentisering

Rapportering

Print Roaming®

Regelbaserad utskrift

Debitering

Mobil Utskrift

Dispatcher Phoenix

Advanced workflows

Vår avancerade lösning för
processautomation effektiviserar
hanteringen av all dokumenthantering.
Den förenklar arbetsrutinerna och ökar
effektiviteten tack vare fördefinierade
arbetsflödesmallar och
anpassningsbara skanningsflöden.

Input

Lösningen omfattar även skanning med
enkel distribution av dokument/filer till
SharePoint och Dropbox eller populära
system som Box, Google Drive, Microsoft
OneDrive och OneDrive for Business.

– MFP

– DP Mobil App

– Mapp

– Google Cloud Print

– SMTP In

– Arbetsplats

Process
– Avancerad OCR

– Metadate Route

– Metadata script

– Kommentera

– Filkonvertering till PDF,
MS Office, PS

– Extrahera PDF Data
– Vattenstämpel

– Metadata till fil

Distribution
– Dropbox

– Sharepoint Online

– Box

– Sharepoint

– OneDrive

– Output Folder

– OneDrive for Business

– FTP

– WebDAV
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SKAPA TID FÖR DIN KÄRNVERKSAMHET
Nu kan du göra ditt företags enheter mer kraftfulla
genom att enkelt lägga till nya applikationer. Våra appar
bygger broar mellan arbetsprocesser så att du får mer tid
till din kärnverksamhet.

De viktigaste fördelarna
– 	Lägg till och ta bort funktioner från
panelen för att anpassa din bizhub till
ditt sätt att arbeta
– 	Effektivisera dina kontorsrutiner
– 	Öka personalens produktivitet

Strömlinjeforma kontorsrutinerna
Sök efter nya appar som passar dina
verksamhetsbehov i Konica Minolta
MarketPlace. Lägg sedan till dem i
dina enheter, oavsett hur många du har.
Uppdateringar görs automatiskt i dina
enheter utan krävande underhåll.
Eftersom apparna körs direkt på dina
enheter måste du inte investera i
ytterligare infrastruktur.
Konica Minoltas bizhub-funktioner
omfattar många möjligheter anpassade
till dina behov. För att minimera tiden som
behövs för att använda din bizhub kan du
enkelt anpassa kontrollpanelen efter dina
behov. Och eftersom alla modeller kan
anpassas efter användarna krävs ingen
särskild utbildning.

*Tillgängligt från och med januari 2020.

se.konicaminoltamarketplace.com
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i-SERIES HÅLLER
HÖGSTA SÄKERHET
RETHINK IT

ALLTID SÄKER. ALLTID MED KONTROLL.
Ett komplett skydd mot virusangrepp och skadlig kod ger dig
ger dig den arbetsro du behöver för att fokusera på annat. Vår
antivirusmotor BitDefender (tillval) skannar all mottagen och
överförd data i realtid. Du kan även skanna data när som helst
eller schemalagt för ökad säkerhet.

BITDEFENDER
SKANNINGSCAN
NÄTVERK
PRINT
AND
INTRANSMIT
-OCH UTGÅENDE
DATA

FAX AND
FAX TRANSMIT
IN -OCH
UTGÅENDE
RECEIVE
DATA

USB
DIRECT
PRINT

LAGRAD
DATA
DATA INSIDE
I MFP
THE
MFD*

INGÅENDE
I-FAX
DATA AND
I-FAX OCH
E-POST
E-MAIL
RECEIVE
DATA

SKANDATA
TILL
SCAN
TRANSMITTED
MOLNTJÄNSTER
DATA

*	Data i MFP kontrolleras manuellt eller schemalagt
	BitDefender (tillval) skannar mottagen och överförd data
för att skydda i-SERIES
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75% av alla företag uppger att
de har dålig erfarenhet av
dataåterställning, vilket har lett till
förlust av viktiga applikationer
och filer. Hela 60% har ingen
fullskalig återställningsplan.
Sources: Disaster Preparedness
Council, FEMA

KOMPLETT SÄKERHET MED BIZHUB SECURE
Våra bizhub SECURE-tjänster ser
till att ditt företag är helt skyddat
med hjälp av skräddarsydda
säkerhetsfunktioner. Ett komplett
säkerhetsskydd ger dig en sak
mindre att oroa dig för. Eftersom
vi konfigurerar allt för dig, sparar
du även tid.

Säker lösning
–	bizhub SECURE skyddar data i
i-Series minne
– bizhub SECURE Platinum skyddar din
enhets nätverksinställningar
– BitDefender antivirusmotor skyddar
dig mot virusangrepp
–b
 izhub SECURE Notifier App
säkerställer att rätt inställningar
implementeras och förblir oförändrade
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i-SERIES ÄR
SMARTARE
RETHINK IT

MINSKA TID FÖR STILLESTÅND. ALLTID.
Sådana här avancerade funktioner är inte bara ett resultat av
förbättrad teknik. För att få bizhub i-SERIES att samverka med
allt du gör, har vi helt tänkt om.
Konica Minolta Worldwide Remote
Service Platform erbjuder ett problemfritt
sätt att arbeta med minsta möjliga avbrott.
För att garantera att enheten alltid
fungerar registrerar i-SERIES data på
smartast möjliga sätt för självdiagnos
och fjärrunderhåll.

Enheten kan dessutom uppge preliminärt
när delar och förbrukningsmaterial
behöver bytas ut. Den laddar även ned
senaste firmware i realtid eller på
schemalagd tid. Därmed kan du vara säker
på att du alltid arbetar med den senaste
systemprogramvaran. as skärm och
rösttyrning med appar från Konica

NEWNY
PART/
CONSUMABLE
FÖRBRUKNINGSDEL
REPLACEMENT
INSTALLATION
FÖRBRUKNINGSDEL
PART INSTALLED

PART
LIVSCYKEL
LIFE-CYCLE

ALERT
LARM

Data registreras för planering av byte av delar eller förbrukningsmaterial
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MÖT FRAMTIDENS ARBETSPLATS
bizhub är mötespunkten för din verksamhet och
informationshantering sett ur ett större perspektiv.
Både A4- och A3-modellerna är inspirerade
av samma moderna design. Eftersom båda
arbetar på samma smarta och enkla sätt
behöver du inte slösa värdefulla resurser på
att utbilda personalen.

bizhub
i-Series C3300i

bizhub
i-Series C3320i

När din verksamhet växer, växer vi
tillsammans och förbinder människor
och platser för att skapa en ny dimension
av både dokumentarbetsflöden och
säkerhetsstyrning.

bizhub
i-Series C4050i

bizhub
i-Series C360i

MARKNADSLEDANDE
MILJÖPRESTANDA
Vi har investerat avsevärda resurser i att begränsa nya
bizhub i-Series inverkan på miljön så mycket som möjligt.
Våra nya eco-inställningar, lågtemperaturtoner och viktsensorer bidrar till att minska
förbrukningen av både energi och papper.
Vi är även måna om att minska avfallet
under produktens hela livslängd. Våra
förbrukningsmaterial och reservdelar

förbrukar allt mindre mindre mängd
material och livslängden förbättras .
Dessutom har vi investerat i en ny förpackningslösning som garanterar säker
transport samtidigt som avfallet minskar
med 20 %.

bizhub i-SERIES ÄR TILLGÄNGLIG NU
Smart användning, nästa generation av säkerhet och sömlös
konnektivitet gör att bizhub i-Series sammanför människor, platser
och enheter med ett förändrat sätt att arbeta.

Konica Minolta Business Solutions Sweden, Box 1125, 164 22 Kista
www.konicaminolta.se
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bizhub i-Series är morgondagens arbetsplats idag.

