INTELLIGENT
OCH KOMPAKT
FÖR KONTORET

RETHINK IT
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Intelligent och kompakt för kontoret. Rethink IT.

MORGONDAGENS
ARBETSPLATS

INTRODUKTION AV
bizhub C3320i/C3300i/C4000i FÄRG OCH
MULTIFUNKTIONELLA SKRIVARE
FRÅN KONICA MINOLTA
Vår nya generation av teknik är ett resultat av vår strävan att
omvandla rollen för skrivare och multifunktionella enheter i
branschen. Vi vill sammanföra människor, platser och enheter
för att förenkla sättet att arbeta i vår uppkopplade omgivning.
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NY INTELLIGENS FÖR
NYA ARBETSRUTINER:

bizhub C3320i/C3300i/C4000i
GER SVARET:

– Idag måste även det minsta kontoret fungera som
en knutpunkt för kommunikation: Anställda skriver
ut, skannar och utför allt fler arbetsuppgifter med
stöd av flexibel och effektiv utrustning

– Den intuitiva funktionaliteten, pålitlig prestanda,
och flexibla anslutningsmöjligheter garanterar att
du kan göra utskrifter och utföra ditt vardagliga arbete
snabbt och effektivt från vilken plats som helst.

– I och med att digitaliseringen av dokument ökar
kontinuerligt är det ett grundläggande behov att
direkt kunna komma åt och behandla information.

– Se till att din data är säker med nästa generations
säkerhet – inklusive säker nätverksintegrering,
lagringskryptering, BitDefender Antivirus* och
avancerad teknik för användarautentisering.

– Lika viktigt är säkerheten för att skydda anställda
och hela företaget mot dataläckage, nätfiske och
dataintrång.

* BitDefender Antivirus är endast tillgänglig för bizhub C3320i

– I syfte att bevara miljön reduceras enhetens
energiförbrukning och kostnader genom flera olika
eco-funktioner vilket främjar hållbarheten på
kontoret.
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ENKEL
OCH SÄKER

RETHINK IT

Vi har förenklat, säkrat och
förbättrat det som tekniken
kan göra för din verksamhet.

DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA
– Intelligenta och kompakta skrivbordsenheter för det moderna kontoret
– Hög prestanda – effektiv hantering av dina
dagliga uppgifter
– Idealisk lösning för små till medelstora
kontor och arbetsgrupper
– Högkvalitativ färg, enkel användning
och flexibelt stöd för media
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DESIGNAD
FÖR
MÄNNISKOR

RETHINK WORK
ROUTINES
Platsbesparande

Med sin kompakta design passar bizhub
C3320i/C3300i/C4000i perfekt på vilket
skrivbord som helst och ger effektiv
produktivitet med minimala platskrav.

Fällbar 7-tums pekskärm
Pekskärmen kan vinklas, vilket är särskilt praktiskt
när enheten används från en sittande position.
Du behöver inte ställa dig upp för att skriva ut,
skanna eller kopiera.

Logiskt och modernt användargränssnitt
Användargränssnittet har en ny design som gör enheten
intuitiv och självförklarande att använda. På samma
sätt som i din smartphone kan du organisera de funktioner
du använder mest, så att du inte behöver skrolla eller
söka efter dem. När du byter till en annan av våra A4- eller
A3-modeller kommer ditt användargränssnitt att se
identiskt ut - Follow Me Design*

* Follow Me Design ej för bizhub C3300i och C3320i

MarketPlace är endast tillgänglig för bizhub C4000i
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Nästan ljudlös
Enheten är extremt tyst under användning – en viktig egenskap för
skrivbordsenheter som är placerade precis intill kontorspersonal.

Förbrukningsvaror som räcker länge
Även vid stora utskriftsvolymer kommer det att dröja länge innan du behöver
byta toner. Med bizhub C3320i/C3300i/C4000i är till och med kontinuerlig
utskrift enkel och stressfri tack vare betydligt färre avbrott för att byta
förbrukningsvaror som tagit slut.

Ledande på marknaden när det gäller att bevara miljön
För Konica Minolta är det viktigt att hålla miljöpåverkan så låg som möjligt.
Med minimal energiförbrukning, veckotimer, återvunnet material och en
miljövänlig förpackningslösning hjälper dessa enheter till att spara resurser
och minska avfallet. Skrivarens miljöinställningarna och lågtemperaturtoner
minskar ytterligare förbrukningen av energi och förbättrar hållbarheten.
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OBEGRÄNSAD TILLGÅNG,
OBEGRÄNSAD KREATIVITET

RETHINK CONNECTIVITY
Gör världen ljusare i färg

Färg ger liv åt allt. Med färgutskrifter på bizhub C3320i/C3300i/
C4000i finns det i praktiken inga begränsningar för din kreativitet
eller vilka utskrifter du kan göra.

Generös flexibilitet gällade utskriftsmedia
Hanterar ett stort urval medier med ytvikter från 60–210 g/m2.
Du kan skriva ut nästan vad som helst. Från enkla dokument till
kreativa omslag, etiketter och kuvert med logotyper och mer därtill.

Mobil anslutning
Konica Minoltas mobila tekniker för direktutskrift från smartphones och läsplattor låter dig skriva ut när som helst var du än är.
De har även stöd för Airprint och Mopria.

Stöd för Open API
Med Open API är det lätt att integrera externa arbetsflödesapplikationer på ett sätt som uppfyller många av de vardagliga
behoven på ditt kontor. Det gör att du enkelt kan skriva ut från
hemsidor och e-postmeddelanden direkt från pekskrämen.
Det ger även direkt åtkomst till Konica Minolta MarketPlace*,
vilket möjliggör enkel, smidig och direkt nedladdning av
applikationer direkt via pekskärmen.

* MarketPlace är endast tillgänglig för bizhub C4000i
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MER FUNKTIONALITET,
PÅ MINDRE YTA

RETHINK CONVENIENCE
Snabb skanner*

– Den dubbelsidiga dokumentskannern gör dokumentbehandlingen snabbare och lättare genom att skanna
fram- och baksida i samma steg. Du får saker gjorda på
kortare tid med bättre resultat, utan krångel.

Ökad säkerhet
– Våra bizhub SECURE-tjänster omfattar skräddarsydda
säkerhetsinställningar för dina behov, så att din information
är komplett skyddad. Vårt integrerade antivirusprogram*,
som finns som tillval, garanterar att inga virus kan skada
din verksamhet.
– Användarautentisering med biometrik eller ID-kortläsare gör
att inga obehöriga personer kan komma åt din personliga
information. Dessutom gör det dina utskriftsprocesser säkrare.

Fax*
– Spara värdefullt utrymme och begränsa antalet enheter på
kontoret med faxmöjligheten.
– Ta emot fax till e-post, skicka dem från din dator och minska
pappersförbrukningen med ”Papperslös Fax”.

*endast bizhub C3320i
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ÖKA EFFEKTIVITETEN OCH
PRODUKTIVITETEN

RETHINK YOUR WORK STYLE

För att utöka förmågan hos bizhub C3320i, när det gäller
arbetsflödeskapacitet samt öka flexibiliteten på ditt kontor
har vi utvecklat Dispatcher Suite Solution*. Applikationen
maximerar produktiviteten genom att eliminera repetitiva
jobb, sänka kostnader och minska risken för användarfel.
Dispatcher Paragon
Öka produktiviteten och flexibiliteten och sänk samtidigt kostnaderna för
utskrifter och kopiering. Dispatcher Paragon omfattar även förfinade
funktioner för utskriftshantering och ger säkrare och en mer central
kontroll av hela utskriftsmiljön.

Dispatcher Phoenix
Vår avancerade lösning för processautomation som förenklar hanteringen
vid all dokumentbehandling. Den förenklar arbetsrutinerna och ökar
effektiviteten tack vare fördefinierade arbetsflödesmallar och
anpassningsbara arbetsflöden för skanning.
Dispatcher Phoenix omfattar även enkel fördelning av dokument genom
skanning till SharePoint och Dropbox eller populära system som Box,
Google Drive, Microsoft OneDrive och OneDrive for Business.

* Dispatcher Suite Solution är endast tillgänglig för bizhub C3320i
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MER TID FÖR DIN
HUVUDVERKSAMHET

RETHINK CUSTOMIZATION

Nu kan du göra ditt företags enheter mer kraftfulla genom att bara lägga
till nya egenskaper. Konica Minolta MarketPlace* ger dig friheten att
personanpassa din bizhub på samma sätt som din smartphone.*1 De
tillgängliga apparna effektiviserar arbetsprocesser för att ge dig mer
tid till att fokusera på dina huvuduppgifter.
Optimera ditt kontorsarbete
Sök efter nya appar som passar dina
verksamhetsbehov i Konica Minolta
MarketPlace*. Lägg sedan till dem på
alla dina enheter samtidigt – oavsett hur
många du har. Du får mer tid till att bli
kreativ och kan därmed fokusera mer
på ditt dagliga arbete.
Uppdateringar görs direkt i dina enheter
utan krävande underhåll. Eftersom apparna
körs direkt på dina enheter måste du inte
investera i ytterligare infrastruktur.

* MarketPlace är endast tillgänglig för bizhub C4000i
*¹ Finns från och med januari 2020

Konica Minoltas bizhub multifunktionella
enheter erbjuder ett brett utbud av
funktioner som uppfyller alla behov.
För att minimera tiden du spenderar vid
skrivaren kan du förändra pekskärmens
utseende och funktion så att den passar dig.
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DE VIKTIGASTE
FÖRDELARNA
– Lägg till och ta bort funktioner från
pekskärmen för att anpassa bizhub
till dina arbetsbehov
– Förenkla och snabba upp dina
dagliga kontorsrutiner
– Öka produktiviteten hos personalen
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