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HÅLLBARHET OCH FRAMGÅNG MED BIZHUB ECO.
Fler och fler företag inser: Hållbarhet handlar inte bara om ekologiskt och socialt ansvarstagande.
Det är också en viktig faktor för att lyckas uppfylla kundens krav, säkra konkurrensfördelar och
uppnå långsiktiga affärsmålsättningar.

Multifunktionsenheter från Konica Minolta erbjuder
en rad hållbara funktioner och tekniker som standard.
bizhub ECO hjälper dig att nyttja denna potential fullt
ut – och därmed ta din del av ansvaret för samhälle och
miljö. Därmed gör du inte bara dina utskriftsprocesser
mer effektiva och sparar värdefulla resurser. Med
påvisbara åtgärder stärker du också ditt renommé som
ansvarstagande företag.

Vår allt i ett-tjänst bizhub ECO består av tre
element:

bizhub ERBJUDER
MEDVÄRDE PÅ MER
ÄN ETT SÄTT:
Lönsamhet
Det första och viktigaste är att du får påtagliga
ekonomiska fördelar med bizhub ECO: Genom att göra
dina informationsintensiva in- och utdataprocesser mer
hållbara, åstadkommer du stora besparingar i fråga om
kostnad, tid och arbete.

– Förinställning av ekofunktioner
– Koldioxidneutral utskrift
– bizhub ECO trädsponsring

Skydda
Med bizhub ECO stödjer du aktivt miljöskydd och social
förbättring: Du bevarar resurser och kompenserar utsläpp.

Utveckling
bizhub ECO är vår intelligenta allt i ett-lösning
som säkerställer att du få maximal bekvämlighet
i kombination utan ansträngning. Ta till exempel
koldioxidneutral utskrift: Du fortsätter helt enkelt att
skriva ut som förut – Konica Minolta tar hand om resten.
Och så kan du enkelt marknadsföra ditt engagemang
för hållbarhet inför dina intressenter – vi stödjer dig till
och med med olika kommunikationsverktyg.

bizhub ECO

Förinställning av ekofunktioner: Sänk
kostnader. Spara resurser. Förbättra arbetetseffektiviteten.
Våra specialister konfigurerar dina multifunktionssystem så att dina kontorsprocesser blir avsevärt
mer effektiva, kostnadseffektiva och tidssparande.
Detta är bara några konfigureringsmöjligheter:
– Utskrift och kopiering i duplexläge
– Automatisk borttagning av blanka sidor under
kopierings-och skanningsprocesser
– Svart/vit utskrift som standard
– Tonersparläge
– My Tab skrivardrivrutin: Kombination av eko- in		
ställningar på en enda skärmbild

Din bizhub ECO trädsponsring:
Satsning på tillväxt
När du köper bizhub ECO får du också fördel av
Konica Minoltas samarbete med online-plattform
Treedom genom att bli sponsor för ett träd, som en
småskalig odlare i Kenya kommer att plantera och
sköta. På så sätt kommer du inte bara att bidra till
klimatskydd, återplantering och biologisk mångfald – du stödjer också lika möjligheter för kvinnor
i det lokala lantbruket, så att de kan få en egen
inkomst med hjälp av ditt träd.
Du kan besöka ditt träd på vår samarbetspartners
webbportal och se hur det växer och bär frukt.

Ta ansvar och visa det
Koldioxidneutral utskrift: Skriv ut som
förut – och skydda miljön samtidigt
Möjliggör koldioxidneutral utskrift –
Konica Minoltas program för koldioxidneutral
utskrift – hjälper dig att neutralisera koldioxidutsläppen från dina Konica Minolta-system och därmed
göra dem ännu mer effektiva i daglig användning,
i enlighet med ditt företags ekologiska mål.

Agera hållbart – och bevisa det: Marknadsför ditt
engagemang för ihärdigt hållbarhetsarbete i ditt företag
inför dina anställda, kunder och partners! För detta ändamål
tillhandahåller vi kommunikationsverktygen.

För det ändamålet beräknar vi de utsläpp ditt system
genererar under hela sin livscykel. Dessa kompenseras 1:1 genom ett certifierat kompenseringsprojekt från ClimatePartner, vår samarbetspartner.
Särskilt bekvämt: För dig innebär detta ingen
extra ansträngning!

Ekologiskt och socialt: Ditt trädsponsorskap stödjer också lika möjligheter för kvinnor i Kenya.

ENGAGERA DIG OCH
FÅ FÖRDELAR
Dra nytta av vår hållbara allt i ett-lösning bizhub ECO nu – och kombinera den
förbättrade effektiviteten i utskriftsprocesserna med ansvarstagande för
samhälle och miljö.
Med morgondagen i tankarna
Konica Minolta arbetar för att skapa hållbart mervärde –
för våra kunders långsiktiga framgång lika mycket som för
samhället och miljön. Våra kunder kan lita på att våra
insatser och lösningar håller hög kvalitet. Certifieringar och
värderingar av fristående organisationer bekräftar gång på
gång vårt engagemang.
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VI SER FRAM EMOT ATT GE DIG VÅRT STÖD!
MER OM DET HÄR ÄMNET:
KONICAMINOLTA.SE/SUSTAINABILITY

