Panel
KİŞİSELLEŞTİRME
Kurum Kimliğiniz – Şimdi Çok Fonksiyonlu Cihazınızda
Günlük rutin fotokopi, baskı, tarama ve faks işlemleri çok işlevli ofis cihazlarını her iş ortamı için vazgeçilmez kılıyor.
Ancak şirketinizin süreçleri sizin özel ihtiyaçlarınıza göre şekilleniyor. Bu durumda ideal çözüm mevcut iş akışlarınızın
bir cihaza uyarlanmaya çalışılması değil, bu süreçleri en iyi şekilde destekleyecek bir cihazın yapılandırılmasıdır.
Konica Minolta, titiz bir çalışma sonrası bu doğrultuda geliştirmiş olduğu geniş bir kişiselleştirme ve uyarlama seçenekleri
yelpazesini müşterilerine sunuyor.
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ŞİRKETİNİZİN İhtİyaçlarına göre
KONTROL PANELİNİ yapılandırın
Her şirketin kendine has çalışma ortamları, iş akışları ve belge süreçleri var. Konica Minolta bizhub cihazlarındaki
sezgisel işletim paneli bütün bu bireysel taleplerin desteklenmesine olanak sağlıyor. Ancak aynı zamanda panellerde
her şirket ya da kullanıcının ihtiyaç duymayacağı işlevler de var. Şimdi, panel ve ekranı bireysel ihtiyaçlarınız ve
kurumsal kimliğiniz paralelinde kişiselleştirerek size özel iş süreçlerinizi sorunsuz yönetebilirsiniz

Yeni Konica Minolta çok işlevli cihazlar serisi bu benzersiz
özelliği destekliyor ve kullanıcı arayüzü ile size özel ihtiyaçlar
ve kişisel çalışma rutinlerine uyumu kolaylaştırıyor. Bu
kişiselleştirmeye; tasarım, ekran üzerindeki özelliklerin
sıralanışı, ekrandan başlatılabilecek belirli işlev ve iş akışları
da dahil. Ancak bütün bu seçenekler sadece siz isterseniz
var: talep ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak getirdiği kullanım
kolaylığı ile en üst seviyede kullanıcı memnuniyeti sağlayan,
maliyet-etkin, standart tasarımlı arayüzleri de tercih
edebilirsiniz.

Tarama ya da fotokopi tercihi sunan özellikler ya da
panel tasarımına şirket logonuzun eklenmesi gibi küçük
değişikliklerle sağlanabilecek iş akışı adaptasyonu
avantajlarından da faydalanabilirsiniz. Size özel iş
rutinlerine bire bir uyum sağlayacak tam bir kişiselleştirme
bile sağlanabilir. Konica Minolta, işinizin ihtiyaçlarını
karşılayacak mükemmel kullanıcı arayüzünü sunmaktadır.
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KİŞİYE ÖZEL EKRAN KORUYUCU
YARDIMCI MESAJLARLA
MFP EKRANINIZI KİŞİSELLEŞTİRİN
Konica Minolta çok işlevli cihazları, etkin olmadıkları
dönemlerde ekranda video gösterimi sunma özelliğine
sahip. Yani, sistem operasyon halinde değilken flaş video
formatında bir ekran koruyucu devreye girecek – çok
işlevli cihazınızın kişiselleştirilmesi için iyi bir çözüm. Aynı
zamanda bu, ekrana mesaj girişi yapmak için size bol bol yer
kazandıran bir özellik. Uygulama şu işlevleri içermektedir:
kurumsal mesajlarınızın teşhiri, doğrulama gibi özel işlevlere
ilişkin açıklamalar, destek seçeneklerine yönelik bilgi verme
ya da özel ürün ve hizmetlerinizi tanıtan reklamların teşhiri.

Bu uygulama süpermarket ve perakende satış yapan
marketler için ilginç fırsatlar yaratabilir. Seçenekler,
hayal gücünüzle sınırlı. Ekran koruyucuları, ağ trafiğini
önlemek için, doğrudan sisteminizin sabit disk sürücüsüne
yüklenebilir. Özellikle daha büyük çok işlevli cihaz filoları ya
da sık değişen içeriğe sahip şirketler için ekran koruyucuları
merkezi bir sunucudan yönetmek çok daha akıllıca
olacaktır. Bu uygulamadan, özellikle içeriğin güncellenmesi
esnasında büyük fayda sağlayacaksınız.

IWS

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BAŞLANGIÇ EKRANI
İLK ANDAN İTİBAREN
KULLANICININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR
Konica Minolta çok işlevli cihazları sisteme yükleyeceğiniz bir
resmin cihaz çalıştırıldığında dikkat çekici bir şekilde ekrana
yansımasına olanak sağlar.

Bunun bir adım ötesine giderek kurum kimliğinizi
desteklemek adına bir kurumsal mesaj ya da şirket
logonuzu kullanıcının parmak uçlarına taşıyabilirsiniz.
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