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GÜNÜMÜZ DÜNYASINA AYAK UYDURAN
ÇALIŞMA ORTAMLARI
Modern çalışma ortamları bir veri ve bilgi seli haline dönüştü. Bu ortamda dezavantajlı konuma düşmemek için esnek,
mobil ve 24 saat ağ bağlantınızı sağlamış durumda olmalısınız. Konica Minolta ile bilgi ihtiyaç duyduğunuz her an ve her
yerde parmaklarınızın ucunda.
Çözümlerimiz iş faaliyetlerinizi yavaşlatmak yerine güçlendirir ve onlara ivme kazandırır. Rakiplerinizin önüne geçmenin
ve müşterilerinize rekabetçi hizmet sunmanın yegâne yolu budur. Size eğlenceli ve verimli bir iş günü diliyoruz!
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PERSONELİNİZİN POTANSİYELİNİ
MAKSİMUM SEVİYEDE
KULLANMANIZA YARDIM EDİYORUZ!
Konica Minolta’nın ofis çözümleriyle, siz ve personeliniz
gerçekten bir adım önde. Çünkü çözümlerimizi sizin
taleplerinize göre şekillendiriyoruz. Dijital dünya ile
kağıt arasında mükemmel bir ortak yaşam yaratmayı
hedefliyoruz. Sonuçta önemli olan, belgenin tüm yaşam
döngüsü değil mi?

Belgenin Tüm Yaşam Döngüsü
Baskı, belge yaşam döngüsünün yalnızca bir parçası.
Yaşam döngüsünde yaratma, arşivleme ve geri çağırma
gibi başka süreçlerin de olduğunu biliyoruz. Bilgi değerli bir
“kaynak”, ancak ondan tam anlamıyla faydalanabilmek için
belgenin tüm yaşam döngüsünü göz önünde bulundurmanız
gerek.

Akıllı Belge Yaratma
Kağıt belgelerin taranması, metin tanıma işlemi, çıktı formları
ve barkodlar – bu işlevler otomatik iletme, düzenleme ve
arşivleme için mükemmel bir temel oluşturuyor.

Kağıt Belgelerin Word ve Excel’de
Düzenlenmesi
Kağıt kökenli belgeleri elektronik ortamda düzenlemek
için tek yapmanız gereken bu belgelerinizi taramak. İşte
bu kadar basit! Çok vakit alan transkripsiyonu bir anda
geçmişte bırakıyor.

Kolay Arşivleme Çözümleri
Aranabilir PDF dosya temelli kolay ve etkin arşivleme
çözümleri arşivlenmiş belgelere zahmetsizce erişiminizi
sağlar.

Yararlı Bilgi!
İstatistikler, her personelin veri
aramak için haftada ortalama 7,4 saat
harcadığını gösteriyor. Ama böyle
olmak zorunda değil!
(IDC 2010)

Hareket halinde etkinliğin
arttırılması: akıllı telefon ve
tabletlerden mobil baskı
Wi-Fi, e-posta ve AirPrint sayesinde artık
mobil cihazlardan da istediğiniz anda
ve yerde çıktı alabilir, mobil veri girişi
avantajından yararlanabilirsiniz.

Etkin Belge Yönetimi
Size iki seçenek sunuyoruz: 1) Belgelerinizi doğrudan
mevcut veri yönetimi sisteminize tarayacak çözümler ya da
2) sizin için geliştirip uygulamaya koyacağımız tamamen
yeni bir DMS. Sizin ihtiyaçlarınız bizim için önceliklidir.

Follow-Me Printing
Baskı işinizi göndermek ve belgenizi ağ üzerinde herhangi
bir cihazdan yazdırmak mı istiyorsunuz? Follow-me ile
bunu yapabilirsiniz. Ve bu, mobil çalışmayı kolaylaştırma
yollarımızdan sadece biri…
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İKİ DÜNYANIN DA EN İYİSİ:
DİJİTAL VE KÂĞIT-TABANLI
Dijital ve kağıt tabanlı dünyaları bir araya getiren Konica Minolta çok fonksiyonlu sistem ve uygulamaları, modern iş
dünyasının tüm taleplerini size zaman ve para tasarrufu sağlayan sorunsuz iş akışlarıyla karşılıyor.

Baskı ve Fotokopide Benzersiz Kolaylık
Çok işlevli sistemlerimiz akıllı baskı ve fotokopi özelliğinin
yanı sıra, her tür kullanımda çok başarılı sonuçlar
vermektedir: Örneğin A6’dan SRA3’e uzanan ebat
seçenekleri, 52 - 300 g/m2 arası gramaj, kullanıcı-tanımlı
ebatlar ve 1,2 metre uzunluğa kadar banner.

Yüksek Etkinliğe Sahip Tarama ve Faks
İşlevleri
Hızlı ve kolay tarama günlük ofis hayatının vazgeçilmez bir
parçası haline geldi. Dijital biçime dönüştürülen belgeler
doğrudan bir elektronik posta kutusu, arşiv, USB ya da FTP
sunucusuna gönderilebilmekte. Ayrıca PC aracılığı ile faks
göndermek ve almak da mümkündür.

Mükemmel Baskı Kalitesine Hoş Geldiniz
Yüksek çözünürlüklü polimerize toner (Simitri® HD)
sayesinde yüksek kaliteli baskı alınırken, düşük erime
sıcaklığı ve daha az enerji tüketimi ile elektrik faturanızda
ciddi bir düşüş sağlanır.

Sonu İyi Biten Her Şey İyidir
Zımbalamadan katlamaya ve gönderime hazır broşürlere
kadar benzerini başka hiçbir yerde bulamayacağınız geniş
bir profesyonel son işlem yelpazesi sunuyoruz: El ilanı,
broşür ve posta gönderileri için pratik bir çözüm.

Kolay ve Kişiselleştirilmiş
Operasyon
–
–
–
–

Renkli, büyük, dokunmatik ekran
Akıllı telefon gibi çalışır
Tam işlevli web tarayıcısı
Kişiselleştirme hizmeti: firmanıza özel
tasarım ve menü yapısı

bizhub çok işlevli cihazlarımız 2011, 2012, 2013 ve 2014’te yılın ürünü seçilmiştir.
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IT BÖLÜMÜNÜN BEĞENECEĞİ
OFİS ÇÖZÜMLERİ
Konica Minolta baskı ve belge çözümleri kolay kurulumlarının yanı sıra çok az da bakım gerektirmektedirler. Dilerseniz bu
işleri profesyonel servisimiz ile gereçekleştirebilirsiniz. Böylece IT bölümüne öncelikli görev ve sorumlulukları için zaman
yaratarak genel anlamda şirketinize fayda sağlarız.

“Arıza Süresi”: Artık Böyle Bir Kaygınız Yok
Konica Minolta sistemleri uzun vadeli operasyon kapasitesi
göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Çok ender de
olsa bir hata ortaya çıktığında cihaz ekranındaki interaktif
anlatım, uzaktan tanı sistemi ve hızlı yanıt ekibi aracığı ile
yardım hemen yanı başınızda.

20%
IT yardım masasına
gelen aramalar

Kolay Otomasyon: Toner Siparişi ve Hizmet
Talepleri
Toner siparişi vermediğiniz ya da servis çağırmayı
unuttuğunuz için baskı alamıyor musunuz? Konica Minolta
otomasyon hizmetleri ile bu gibi sorunlara son verin, bırakın
cihazınız kontrolü eline alsın!

Cihaz Verisi ve Baskı Maliyetlerine Hızlı Bir
Bakış
Mevcut operasyon verisi ve toner seviyesinden hatasız
baskı maliyeti ve hata mesajlarına kadar aklınıza gelen her
konuda özet cihaz değerlendirmesi ihtiyaç duyduğunuz tüm
bilgiyi bir bakışta sunar, hem de istediğiniz an tek bir tuşa
basarak.

Yazıcı desteği için zaman
kaybetmek geçmişte kaldı
IT yardım masasına gelen telefonlardan %20’si
yazıcı sorunları ile ilgili. Konica Minolta ile buna
bir son verebilirsiniz.
(Quocirca 2010)

Universal Print Driver
Birimiz hepimiz için: Konica Minolta cihazlarının büyük bir
kısmında bulunan Universal Print Driver çalışanlara farklı
baskı sistemlerini kolaylıkla kullanma olanağı sağlar.

Bırakın Baskı Altyapınızla Biz İlgilenelim
Konica Minolta ihtiyaçlarınıza yönelik doğru yazıcı kurulumunu
tespit etmek ve uygulamak için profesyonel bir yaklaşım
geliştirdi. Bu Optimize Baskı Hizmetleri (OPS), uzun dönemli
yönetim hizmeti de içeriyor. Böylece size zaman, para ve enerji
tasarrufu sağlarken esas görev
ve sorumluluklarınıza odaklanma
imkânı da yaratıyor.

Akıllı Cihaz Yönetimi
İnanılmaz pratik! Bundan böyle her cihaz için
ayrı ayrı kullanıcı hakkı atamak ya da ürün
bilgisi güncellemek zorunda değilsiniz. Konica
Minolta ile bütün bunları tek bir merkezi araçla
yapabilirsiniz.

Tam Entegrasyon
Windows, Linux ya da Mac ortamında
SAP ve SharePoint gibi kolaylıkla bağlanan
bizhub sistemleri ve çeşitli yazılım
çözümlerinin entegrasyonunda hiçbir sorun
yaşamayacaksınız.
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BELGE MALİYETİNİ AZALTIN
VE ETKİNLİĞİ ARTTIRIN
Baskı maliyetlerinizin farkında mısınız? Donanım ve toner alımlarının bu maliyetlerin sadece küçük bir parçasını
oluşturduğunu da biliyor muydunuz? Doğru bir çözüm ortağıyla, yalnızca ortalama maliyetleri kesin olarak hesaplamakla
kalmaz (yönetim, finans, lojistik vb. dahil olmak üzere) aynı zamanda çok büyük bir kazanım elde edersiniz.

İlk Adım: Maliyet Şeffaflığı
Sadece baskı maliyetlerinizi kayıt altına almak yerine, bunu
kullanıcı, departman ve projeler bazında ayrıştırın. Hatasız
analiz yapmak ve çalışanlarınızın maliyet farkındalığını
arttırmanın anahtarı budur.

Belge maliyetinizin farkında mısınız?

Bu konudaki tecrübemiz bize 10 firmadan sadece
1’inin baskı maliyetlerini bildiğini gösteriyor.
Ortalamada, şirket gelirinin %6’ya
kadar kısmı belge yönetimine
harcanıyor. (InfoTrends 2010)
Çıktıların %40’ı 24 saat içinde
atılıyor. (Newsweek 2009)
Baskı için harcanan her 10 euronun sadece
1 eurosu baskının kendisinden, kalan 9 eurosu ise
yüklenilen diğer maliyetlerden kaynaklanıyor.
(ALL Associates Group 2012)
Baskı maliyetleri
(Donanım, toner, bakım, kağıt, vb.)
Yüklenilen maliyetler
(IT desteği, yönetim, malzemenin satın
alımı ve depolanması, belgeyle ilişkili
süreçler vb.)

Size iyi bir haberimiz var:

%-30

Bu maliyetlerde
%30 oranında tasarruf
edebilirsiniz.
(IDC 2009, Gartner 2013)

Maliyetlerin Azaltılması: Yazıcı Filonuzu
Optimize Edin
Yazıcı filonuz kolaylıkla bir para tuzağına dönüşebilir.
Yüksek hata oranları ile cihazın maksimum kapasitede
kullanılmaması aynı derecede pahalıdır. Etkin izleme
araçlarımızla yazıcı filonuzu kontrol altında tutabilir ve olası
tasarruf noktalarını anında tespit edebilirsiniz.

Dijitalleşme Zaman ve Para Tasarrufu Sağlar
Dijital dünya bilgiye hızlı erişim sağlama yoluyla verimliliği
arttırırken genellikle baskı alınması gereken malzeme
miktarını da azaltır. Ayrıca, elektronik arşiv kullanarak değerli
ofis alanından da tasarruf edebilirsiniz. Sonuç: zaman ve
paradan tasarruf etmiş olursunuz.

Kolay Baskı Maliyet Kontrolü
Aslında, baskı maliyetleri kontrol edilebilir: örneğin, kimlerin
renkli baskı alabileceğini belirleyebilir, büyük baskı işleri
için sadece etkin sistemlerin kullanımına izin verebilir ya da
önlü-arkalı baskıyı otomatik ayar olarak tanımlayabilirsiniz.
Kontrol sizde!

Az Ama Öz: Gereksiz Baskıları Önleyin
İnanması güç ama, her dokuz çıktıdan biri çıktı tepsisinden
bile alınmıyor. Ancak bu böyle olmak zorunda değil!
Follow-me printng özelliği ile baskı sürecini doğrudan cihaz
üzerinde başlatmak gerekiyor.

Daha da Etkin Bir Sistem: Sorunsuz Belge
İş Akışları
Konica Minolta’nın sunduğu Optimize Baskı Hizmetleri (OPS)
ile daha iyi iş akışları getirecek tasarım ve uygulamaları
geliştirmek amacıyla işle ilgili tüm belge süreçleri detaylı
şekilde analiz edilir. Zaman ve
paradan tasarruf ederek günlük
işlerinizde mümkün olan en yüksek
verimi sağlamış olursunuz.
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İÇİNİZ RAHAT OLSUN:
GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR
Bilgi avantajının her geçen gün önem kazandığı bir dünyada veri güvenliği de aynı ölçüde önem kazanıyor – bu hem
kağıt hem de dijital kaynaklı veri için geçerli. Ancak içiniz rahat olsun: Konica Minolta güvenlik standartları konusunda
sektör lideri konumunda.

Ağınıza Güvenli Entegrasyon
Ağınız üzerinde çalışan tüm yazıcılar, gerekli tüm güvenlik
koşullarını sağlamalıdır. IEEE 802.1X SSL ve IPsec protokol
doğrulama yöntemlerimiz bir yandan korumalı ağlara
kolay entegrasyon sağlarken diğer yandan ağ iletişiminizi
korur. Tüm bizhub sistemleri ISO 15408 EAL3 standardına
uygundur, başka bir deyişle en yüksek uluslararası
standartları karşılamaktadır.

Gizli Belgelerin Korunması
Gizli belgelerin korunmasında, yazıcı sabit diskinde ya
da çıktı tepsisinde bile olsalar, hataya yer yoktur. Konica
Minolta bu korumayı veri kriptolama, güvenli silme,
filigranlı kopya koruma ve PDF imzası gibi çeşitli yollarla
sağlamaktadır.

Erişim Kontrolü ve Kullanıcı Hakları
Kullanıcı doğrulama, güvenliği sağlamanın temel
koşullarından biridir. Bizim cihazlarımızda bu işlev bir
manyetik kart, şifre kodu ya da biyometrik parmak izi
tarayıcı ile yerine getirilmektedir. Her kullanıcı için bireysel
erişim hakkı tanımlanabilir.

Gizli Veriniz Güvende
– Gizli bilgi (maaş bordrosu, AR-GE sonuçları vb.)
ya da kişisel belgelerin çıktısı koruma altındadır.
– Veri güvenliği, bir personel işten ayrıldığında
ya da yeni bir kişi işe başladığında daha da
önem kazanmakta – endüstriyel casusluğa karşı
koruma ihtiyacı da gittikçe artıyor.
– Elektronik arşivler hırsızlık ya da yangına karşı
korunabilir.

Çevreye Karşı Sorumlu
Konica Minolta için çevre dostu olmak ve
sürdürülebilirlik her zaman gündeminin en üst
sıralarındadır. Bu sebeple de hem çözümlerimiz
hem de şirketimiz çok sayıda ödüle layık
görülmüştür.

Tedbirli Olmak, Pişman Olmaktan
İyidir: Güvenli Baskı (Secure Print)
Çıktıların yanlış kişilerin eline geçmesini önlemek
amacıyla tasarlanan “secure print” özelliği ile baskı
öncesi doğrudan cihazdan doğrulama yapılması
gerekiyor. Bu özellik, örneğin personel dosyaları
içindeki hassas bilginin yönetiminde büyük fayda
sağlayacaktır.
1. Bir baskı işi gönderin.
2. İstediğiniz cihaza doğrulama kodunu girin.
3. Baskı almaya başlayın.

EN GÜÇLÜ REFERANSIMIZ
ÇÖZÜMLERİMİZ VE
MÜŞTERİLERİMİZ!
“Yazıcı filomuzun modernize edilmesi ve
küçültülmesi maliyetimizi ciddi anlamda düşürdü.
Artık tüm çıktı yapısında güvenli ve kesintisiz
operasyonu garanti eden modern makineler,
birbirine bağlı çözümler ve hizmetlerle çalışıyoruz.
Konica Minolta’nın desteği ile IT ekibim ofis
cihazları üzerinde daha az bakım yapıyor. Yeni
makinelerdeki gelişmiş özellikler sayesinde
çalışanlarımızın günlük işleri kolaylaştı.”
Peter Toth - ORFK DA GEI IT Sorumlusu

“Konica Minolta ile yüksek seviyede bir işbirliği
gerçekleştirdik. Şirketin eski yazıcı filosunu
yeni Konica Minolta cihazlarıyla sorunsuz bir
şekilde değiştirdik. Gerçekten sorunsuz bir
geçiş oldu. İstenilen verim ve güvenlik tam
anlamıyla sağlandı. Bizim için Konica Minolta
sadece baskı ortamını yönetmede değil aynı
zamanda PageScope Enterprise Suite gibi
yüksek kaliteli ve etkin yazılım çözümleri
açısından da güvenilir bir ortak oldu. ”
Bay Vojta - AHOLD Czech Republic, a.s.
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