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PREDSTAVUJEME
HUB
Miesto, kde začína budúcnosť.

Pracovisko budúcnosti je inteligentné. Je to miesto, kde sú ľudia, 
priestory a zariadenia intuitívne prepojené a kde k vám potrebné 
informácie prúdia podľa toho, ako práve chcete vy pracovať. 
Umožní vám prístup aj správu IT z jedného jediného miesta. 
Efektívna spolupráca sa tu stáva samozrejmosťou. Vieme, že 
efektivita podniku je maximálne dôležitá, a preto sa tu úplne 
nová úroveň potenciálu stáva realitou. 

Hub je prvý z mnohých riešení Workplace Hub. Vytvára 
infraštruktúru pre budúcnosť a dáva vašim existujúcim 
technológiám do ruky silné zbrane. Rastie s vami a vy tak 
môžete na svoje IT zabudnúť  a venovať sa naplno rozvoju 
svojho podniku.
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POČIATOK
ÚSPECHU
MALÝCH 
A STREDNÝCH 
FIRIEM 

IT systémy pre malé a stredné podniky často zaisťuje viac 
dodávateľov, ktorí ale nedokážu všetko bez problémov 
prepojiť. Váš systém tak môže kedykoľvek prestať fungovať  
alebo podľahnúť akémukoľvek útoku. A keď sa niečo 
pokazí, stratíte veľa času, pretože musíte jednať 
s rôznymi spoločnosťami, ktoré majú odlišné podmienky 
a v konečnom dôsledku tak nedokážete odhadnúť 
svoje náklady. 

Hub prichádza s odpoveďou. Dokáže integrovať všetky vaše 
IT systémy do jediného, ktorý funguje bez problémov. 
Vytvára robustnú a spoľahlivú infraštruktúru, na ktorú 
môžete  v kľude zabudnúť a sústrediť sa tak na úlohy, ktoré 
vám prinesú zisk. Hub podporuje váš podnik – predstavuje 
kompaktné virtuálne IT oddelenie, ktoré vám súčasne 
pomáha riadiť každodenné  výdaje. Naviac poskytuje takú 
úroveň zabezpečenia IT systémov, ktorú v malých 
a stredných podnikoch nájdete  len zriedka – je to prvý 
krok na ceste k vášmu pracovisku budúcnosti.

Hub vám prináša úplne novú úroveň 
zabezpečenia, efektivity a podpory. 

WORKPLACE  HUB
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IT, NA KTORÉ 
SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

Špičkové svetové zabezpečenie.
Útokom na vašu fi rmu je koniec.

Chráňte svoju sieť a používateľov pred nárastom 
útokovna IT systémy. Brána Sophos XG Firewall 
poskytuje komplexnú ochranu budúcej generácie, ktorá 
automaticky reaguje na hrozby a blokuje ich, monitoruje 
dianie vo vašej sieti a odhaľuje skryté riziká. V rámci 
služieb spojených s Workplace Hub budeme nepretržite 
monitorovať a aktualizovať stav zabezpečení.

Hub sa taktiež integruje do vašich existujúcich systémov,  
čím získate nielen špičkové kybernetické zabezpečenie, 
ale aj robustné a odolné bezpečnostné riešenie chrániace 
Váš podnik. Môžete tak v kľude pracovať s vedomím, že 
vaše podnikanie nie je ničím ohrozené.

Hub úplne mení spôsob, akým spravujete 
svoje IT systémy a fi rmu.

Presné plánovanie obchodu
Stanovte si pevnú čiastku výdajov na IT, ktorú si môže váš 
rozpočet dovoliť. 

Hub je komplexné riešenie od jedného dodávateľa, 
ktoré napĺňa všetky vaše potreby v oblasti informačných 
technológií. Jediná zmluva a fi xná mesačná sadzba vám 
uľahčí sledovanie celkových nákladov a zníži vaše výdaje. 
Rozlúčte sa s nechcenými vysokými nákladmi, keď sa niečo 
pokazí.

Podpora z jedného miesta
Ponúka spoľahlivosť a jednoduchosť.

Jednáte iba s jednou spoločnosťou, takže stačí zavolať  
na jediné číslo, kde dostanete potrebnú IT podporu. Všetko 
zariadime za vás – od inštalácie až po nepretržitý servis. 
Vaše IT bude fungovať efektívne a bezpečne nastálo!
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Škálovateľné a efektívne riešenie
Pripravte svoj podnik na budúcnosť.

Hub vytvára potrebnú infraštruktúru pre efektívne 
fungovanie vašich informačných technológií. Vďaka 
nadčasovej technológii budete môcť využiť svoje 
existujúce operačné systémy a aplikácie bez nutnosti 
obstarania ďalších serverov. Všetok váš bežný software 
bude naďalej bez problémov fungovať. A teraz to 
najlepšie: akonáhle sa objaví nová technológia a aplikácia, 
jednoducho si ich pridáte, a budete tak stále v predstihu.

Zaručuje splnenie požiadaviek GDPR
Zjednodušte si proces auditu.

Hub zjednocuje všetky vaše systémy a dáta do jedného  
zariadenia, čím prispieva k jednoduchšiemu splneniu 
požiadaviek GDPR. Súčasne skracuje čas a šetrí náklady, 
ktoré by ste museli vynaložiť na audit niekoľkých rôznych 
systémov.  
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AKO TO VŠETKO
FUNGUJE

*   Kompatibilný s Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Produktivita
Svoje IT systémy efektívne spravujete prostredníctvom webového rozhrania.*

ADMINISTRÁTORSKÝ PANEL
Naozajstná, funkčná jednoduchosť – rozhranie, 
ktoré vám umožní dokonalú kontrolu.

TÍMOVÝ PRIESTOR
Akékoľvek vaše kľúčové aplikácie 
prístupné odkiaľkoľvek.

Workplace Hub je prvým riešením, ktoré zjednocuje 
vaše informačné technológie a vytvára komplexný 
IT ekosystém typu „všetko v jednom“. Uľahčí vám 
prácu a zvýši jej efektivitu.

Zálohovacie 
cloudové 
úložisko

Operačný systém 
na báze Ubuntu

Vzdialená správa 
a monitorovanie 
cloudového 
backendu 
s Elasticsearch

Najmodernejšie 
serverové 
technológie

 Dátové centrá, 
výroba, software 
a integračné služby, 
nepretržitá servisná 
podpora
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Ekosystém
Poskytujeme komponenty, ktoré fungujú.

SPRAVOVANÉ IT SLUŽBY
Spravujeme za vás širokú paletu IT úloh 
– od nastavenia a inštalácie až po nepretržitú
správu a pomoc. Šetríme váš čas a zdroje.

IT INFRAŠTRUKTÚRA
IT nasledujúcej generácie vo vašej 
multifunkčnej tlačiarni. Všetko sa plynule 
prepojí, a zvýši tak hodnotu vášho 
súčasného pracoviska.

Integrácia
Offi  ce 365

Systémové služby 
riadených názvov 
domén

Monitorovacií 
software pre 
end-to-end prehľad 
o stave Hubu

Cloudová platforma  
pre správu a riadenie

Bezkonkurenčný 
bezpečnostný 
software pre  
jednotnú správu 
hrozieb
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JEDEN KOMPLETNÝ
EKOSYSTÉM

PREHĽAD UKLADANIA
A ZÁLOHOVANIA

ADMINISTRÁTORSKÝ
PANEL

SPRÁVA WI-FI

SPRÁVA AKTÍV

SPRÁVA
POUŽÍVATEĽOV

PL
AT

FO
RM

A

Najmodernejší hardware, software
a služby.
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PLATFO
RM

A

TÍMOVÝ
PRIESTOR

ZDIEĽANIE SÚBOROV

MULTIFUNKČNÁ TLAČDOPLNKOVÉ APLIKÁCIE

ŠIKOVNÉ PRVKY

ÚLOŽISKOMULTIFUNKČNÁ
TLAČIAREŇ

SERVER PRÍSTUPOVÝ BOD WI-FICLOUD

SPRÁVA APLIKÁCIÍ

NÁSTROJE PRE
SPOLUPRÁCU

IT INFRAŠTRUKTÚRA

SPRAVOVANÉ IT SLUŽBY

INŠTALÁCIA A PODPORA  
NA MIESTE

NÁPOVEDAPROFESIONÁLNE
IT SLUŽBY

ZABEZPEČENÝ SYSTÉM 
A OCHRANA DÁT

RIADENIE ÚLOŽÍSK
A ZABEZPEČENIA

KONICA MINOLTA 
MARKETPLACE

PROAKTÍVNA
MONITOROVACIA SPRÁVA

ZABEZPEČENIE



JEDNODUCHOSŤ
NA JEDNOM MIESTE
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*   Prístup cez webové rozhranie. Kompatibilita prehliadačov: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

POUŽÍVATEĽSKÝ PANEL*

Naozajstná, funkčná jednoduchosť. 
Administrátorský panel spojí všetko 
v jedno a umožní vám dokonalú kontrolu.
 
Teraz máte úplný prehľad o všetkých informačných 
technológiách vo vašej fi rme – o užívateľoch, 
majetku, aplikáciách, serveroch, úložiskách,  Wi-Fi, 
multifunkčných tlačiarňach atď. Úlohy nikdy neboli 
jednoduchšie – kontrola využívania zdrojov, revízia 
servisných zmlúv, správa užívateľských oprávnení 
alebo prehľad o stave infraštruktúry, zmena podpory 
na webe alebo pridávanie či odoberanie aplikácií.

PREHĽAD UKLADANIA A ZÁLOHOVANIA
Získajte prehľad o svojich úložiskách jedným kliknutím.

•  Ukladajte si dáta miestne alebo do cloudu. Všetky dáta sú 
zálohovane v dátových centrách Konica Minolta

SPRÁVA UŽÍVATEĽOV
Vysoko efektívny spôsob správy užívateľov. 

•  Jednoduché pridávanie, odstraňovanie alebo 
zoskupovanie rôznych užívateľov 

• Nadefi novanie rolí, práv pre jednotlivcov a úrovne overenia
 (napr. heslá a ID karty)

• Jednoduché používanie externých aplikácií s jediným
 prihlásením. Všetko nájdete tu  – napr. funkciu
 zabudnutého hesla, šifrovanie hesla ši zablokovanie účtu
 po niekoľkých neúspešných pokusoch. 

• Kompatibilný s Active Directory a Azure Active Directory
 od fi rmy Microsoft

KONICA MINOLTA MARKETPLACE
Získajte náskok s prístupom do celého sveta online softwaru, 
aplikácií a IT služieb prostredníctvom nášho vlastného 
obchodu Konica Minolta MarketPlace.

•  Aplikácie na zvýšenie produktivity podniku vyvinuté 
otvorenými a schválenými partnerskými vývojármi 
softwaru, ktoré sa bezproblémovo integrujú do vášho

 IT ekosystému

• IWS software pre tlač

• Profesionálne IT služby, napr. pre riešenie vychádzajúce
 z workfl ow alebo správy dokumentácie

SPRÁVA APLIKÁCIÍ
Jednoduchá správa a priradenie biznis aplikácií.

•  Stručný prehľad všetkých vašich existujúcich podnikových 
aplikácií a nových aplikácií zakúpených prostredníctvom 
Konica Minolta MarketPlace

• Priradenie aplikácií príslušným užívateľom  

SPRÁVA MAJETKU
Jednoduchý spôsob, ako mať prehľad o každom hardware 
a softwarových licenciách a ich správe.

•  Jeden jednoduchý prehľad o tom, 
 kto a čo sa vo fi rme používa 

• Priradenie hardwaru a softwaru jednotlivcom

• Ak zamestnanec zmení rolu alebo opustí fi rmu, „pozostalý“
 a automaticky uvoľnený majetok sa opätovne priradí

• Nákup ďalších licencií prostredníctvom Konica Minolta
 MarketPlace 

SPRÁVA WI-FI 
Kontrolujte Wi-Fi svojej spoločnosti odkiaľkoľvek.

•  Nastavte si rôzne prístupové práva pre  Wi-Fi vrátane 
obmedzeného prístupu pre hostí 
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POUŽÍVATEĽSKÝ PANEL*

Portál pre vyššiu produktivitu.

Používateľský panel prepája všetky vaše kľúčové 
nástroje pre podnikovú produktivitu a chytré aplikácie,  
čo zrýchľuje a zefektívňuje vašu prácu.  

Aplikácie je možné jednoducho pridávať prostredníctvom 
obchodu Konica Minolta MarketPlace alebo prepojenie 
s poskytovateľmi tretích strán. Vždy tak budete môcť 
využívať výhody nových inteligentných riešení už od 
chvíle, kedy budú k dispozícii.

MULTIFUNKČNÁ TLAČ
Možnosti multifunkčnej tlače pracujúci stále viac pre vás.

•  Tlač, skenovanie a kopírovanie vo vysokom rozšírení 
alebo faxovanie odkiaľkoľvek 

• Naskenované dokumenty a prichádzajúce faxy sú
 digitálne skonvertované, takže je možné k nim získať
 prístup odkiaľkoľvek

• Existujúce aplikácie pre riadenie tlače (riadenie 
 nákladov, zabezpečenú tlač, skenovanie workfl ow)
 sú ľahko integrované 

NÁSTROJE PRE SPOLUPRÁCU

Vylepšite svoj spôsob práce s nástrojmi, ktoré zvyšujú 
produktivitu, podporujú tímovú spoluprácu a komunikáciu 
v spoločnosti.

• Chat

• Projektové miestnosti

• Priamy prístup k mailu, správam, poznámkam, úlohám,
 kalendáru a adresáru

• Firemný intranet s aktuálnymi informáciami a dôležitými 
 oznámeniami pre zamestnancov

• Integrácia s Offi  ce 365

ŠIKOVNÉ PRVKY
Nepretržite vyvíjaný a rastúci súbor inteligentných aplikácií, 
ktoré zlepšujú produktivitu pracoviska.

•  Šikovné funkcie pridáva v okamihu, kedy sú k dispozícii

DOPLNKOVÉ APLIKÁCIE
Prístup k doplnkovým aplikáciám zakúpených 
prostredníctvom Konica Minolta MarketPlace.

•  Aplikácie, ktoré pridáva na panel administrátor, alebo 
 ku ktorým oddelený prístup prostredníctvom webového 
 prehliadača

* Prístup cez webové rozhranie. Kompatibilita prehliadačov: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

ZDIEĽANIE SÚBOROV 
Zdieľajte svoje nápady s kolegami a spolupracovníkmi. 
Okamžite a bezpečne.  

• Jednoduché používanie webového rozhranie pre súbory
 uložené miestne 

• Automatické šifrovanie dát

• Upozornenie a monitorovanie verzie napomáha
 k jednoduchému sledovaniu komunikácie a bezpečnému
 spôsobu migrácie alebo odoberanie dát



INTELIGENTNEJŠÍ 
SPÔSOB PRÁCE
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IT INFRAŠTRUKTÚRA
Všetko je bezproblémovo pripojené 
pomocou technológie, ktorá sa vyvíja 
spoločne s vašim podnikom. 

Hub obsahuje multifunkčnú tlačiareň, dátové úložisko, 
server Hewlett Packard Enterprise a prístupové body 
Wi-Fi. Je vybavený záložným napájacím zdrojom UPS  
a navrhnutý tak, aby sa neustále vyvíjal s tým, ako 
prichádzajú aktualizácie systému a nové funkcie.

MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ
Šikovná tlačiareň Konica Minolta typu „všetko v jednom“. 
Umožňuje rýchlu, vysoko kvalitnú a všestrannú tlač, 
kopírovanie, skenovanie a faxovanie.

ÚLOŽISKO
Riešenie pre ukladanie dát, ktoré rastie s vašou fi rmou
a súčasne nikdy nedovolí prerušovanie vašich služieb. 

CLOUD
Váš miestny server je zálohovaný v dátových centrách 
Konica Minolta, ktoré spĺňajú všetky legislatívne požiadavky 
a umožňujú maximálne zabezpečenie vašich dát.  

SERVER
Server Hewlett Packard ušitý na mieru.

• Lepšia cirkulácia vzduchu a nižšia hlučnosť

• Integrovaná záložná batéria

• Škálovateľný procesor Intel® Xeon®

• Technológie iLO5 Asic with Silicon Root od spoločnosti
 Trust poskytuje najlepšie možnosti riadenia serveru
 v tomto obore a maximálne zabezpečenie fi rmwaru

PRÍSTUPOVÝ BOD WI-FI
Bezproblémová, zabezpečená a vysoko fl exibilná sieť 
Wi-Fi, ktorú ide jednoducho konfi gurovať. Prístupové 
body Wi-Fi nastavíme presne podľa vašich požiadaviek, 
aby zamestnanci aj hostia mali vo vašich priestoroch 
neustály prístup k internetu.  

ZABEZPEČENIE
Bezkonkurenčné zabezpečenie systému s fi rewallom XG 
od partnerskej fi rmy Sophos.

•  Blokovanie neznámych hrozieb

• Automatická reakcia na incidenty

• Odhalené skryté riziká

• Riadenie prevádzky a kvót (traffi  c shaping and quotas)

• Zabezpečená bezdrôtová sieť



TECHNOLÓGIA, KTORÁ 
 RASTIE S VAMI



PODPORA
AKÚ POTREBUJETE
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SPRAVOVANÉ IT SLUŽBY
Šetrite svoj čas aj energiu. 
Starosti so správou IT nechajte na nás.

Sme tu preto, aby sme sa postarali o zložité, kritické 
alebo časovo náročné úlohy a vy sa mohli naplno  
sústrediť na svoj biznis. Zaistíme vám správu úložiska, 
zabezpečenie inštalácií a migráciu dát.  Naša podpora 
je vám neustále k dispozícii.

ZABEZPEČENIE SYSTÉMU A OCHRANA DÁT
Sme plne vybavení k tomu, aby sme dokázali riadiť zložité 
úlohy ochrany vašich dát a systémov pred najrôznejšími 
útokmi. Využívame zjednotené riadenie hrozieb od nášho 
partnera Sophos, ktorý ponúka sofi stikované zabezpečenie  
a zaistí trvalé bezpečie.

•  Všetky dáta, ktoré vstupujú do Hubu  a sú v ňom 
spracovávané, sú chránené

• Rýchle a jednoduché zmeny úrovne zabezpečenia
 jedným telefonátom

SPRÁVA ÚLOŽISKA A ZÁLOHOVANIE
Robustná správa a riadenie dát a úložísk, takže už nikdy 
neprídete o dôležité informácie.

•  Ukladajte si dáta lokálne alebo do cloudu. Všetky dáta sú 
zálohované v dátových centrách Konica Minolta, ktoré 
spĺňajú všetky legislatívne požiadavky

• Všetky dáta možno pre ešte vyššie zabezpečenie šifrovať

INŠTALÁCIA A PODPORA PRIAMO NA MIESTE
Dohliadneme na prvotnú inštaláciu, konfi guráciu 
a zaškolenie, aby Hub fungoval dokonalo hneď od počiatku.

• Nastavenie siete, Wi-Fi a multifunkčné tlačiarne 

• Základná migrácia a integrácia existujúcich dát

• Fyzické zabezpečenie proti krádeži 

• Zaškolenie v používaní systému

NEPRETRŽITÁ PROAKTÍVNA SPRÁVA 
Akonáhle Hub nainštalujeme, monitorujeme a spravujeme na
diaľku celý systém za vás. Dokážeme nájsť a opraviť problémy
ešte predtým, ako sa akokoľvek dotknú vášho podniku.

PROFESIONÁLNE IT SLUŽBY
Dokážeme zároveň zaistiť ďalšiu podporu vašich 
konkrétnych IT projektov, vrátane konzultácie a inštalácia 
doplňujúceho vybavenia, softwaru a služieb.

TECHNICKÁ PODPORA 
Máte k dispozícii širokú podporu – od správy vášho Hubu až 
po plnú podporu celého vášho IT systému. 
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HUB
V PRAXI   

“HUB NÁM UMOŽNÍ 
ZAMYSLIEŤ SA NAD TÝM, 
AKO UČÍME NAŠICH 
ŠTUDENTOV, A SÚČASNE 
POZITÍVNE ZMENIŤ ICH 
SKÚSENOSŤ S VÝUKOU”

MENŠIA ŠKOLA
Masové rozšírenie mobilných zariadení 
predstavuje výzvu aj pre školy, ktoré sa 
snažia tejto zmene prispôsobiť.

Hub s tím pomôže. Spojí dokopy technológie, 
ako sú bezdrôtová tlač, vzdelávacie aplikácie 
a 3D tlač. Vy ich budete jednoducho spravovať 
a vaši študenti ťažiť z výhod, ktoré im ich 
zariadenia ponúkajú. Vytvoríte tak lepšie 
a zábavnejšie podmienky k učeniu a súčasne 
znížite náklady na vzdelávanie študentov.



WORKPLACE HUB 19

PRÁVNICKÁ KANCELÁRIA
Efektívna správa a riadenie dokumentácie, 
jej zabezpečenie a dokonalý prehľad 
o výdavkoch na tlač predstavuje pre radu 
právnických kancelárii obrovskou výzvu.

Hub s tým pomôže. Poskytuje integrované 
riešenie naprieč aplikáciami pre tlač a správu 
dokumentov, faxovými servermi a digitálnymi 
asistentmi. Umožní vám znížiť a získať späť 
vaše výdaje a zvýšiť efektivitu.

“ NAŠE TECHNOLÓGIE 
SE MODERNIZUJÚ 
A Z NÁS JE OMNOHO
EFEKTÍVNEJŠIA 
SPOLOČNOSŤ”
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NEMOCNIČNÉ 
A OPATROVATEĽSKÉ ZARIADENIE
Nemocničné a opatrovateľské zariadenia sa 
opierajú o radu rôznych organizácií a partnerov  
poskytujúcich informácie, aby sa sami mohli 
venovať profesionálnej starostlivosti o pacientov. 
S podpornými systémami, ktoré spolu 
nekomunikujú, to pravdaže nie je  to až tak 
jednoduché.

Hub s tým pomôže. Ide o bezpečné riešenie, 
ktoré zjednocuje a automatizuje informácie 
o vašich pracovných postupoch a umožňuje 
vám nad nimi maximálnu kontrolu. Začlenenie 
technológie Dispatcher Phoenix naviac znamená 
aj jednoduchšie prispôsobenie toho, ako a kde 
sú citlivé údaje o pacientoch zhromažďované, 
distribuované a tlačené. Pomáha tak lepšie 
spravovať vaše zariadenie a viacej sa sústrediť 
na samotnú starostlivosť o pacientov. 

“KONEČNE
BEZPEČNÉ RIEŠENIE 
KTORÉ NÁM POMÁHA
SPRAVOVAŤ NÁŠ 
PODNIK ”
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STAVEBNÁ FIRMA
Staveniská sú vo svojej postate iba dočasné, 
avšak napriek tomu vyžadujú rovnakú úroveň
technológií a zabezpečenia ako hotové budovy. 

Hub s tým pomôže. Jedná sa o komplexné
integrované IT riešenie, ktoré vám umožní 
spravovať vaše dokumenty a Wi-Fi a dohliadať 
na zabezpečenie staveniska. Predstavuje 
jednoduché a spoľahlivé riešenie typu 
„plug and play“, ktoré pomáha k hladkému 
priebehu všetkých vašich prác. 

“JE TO BEZPROBLÉMOVÉ  
A NÁKLADOVO 
EFEKTÍVNE 
RIEŠENIE NAŠICH 
POŽIADAVIEK ”
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•  Informačný IT uzol umožňuje efektívnejšiu 
prácu

•  Zjednocuje vaše existujúce technológie
 a umožňuje im intuitívne spolupracovať

•  Prepája ľudí, miesta a zariadenia

•  Integruje hardware, software a služby od 
rôznych dodávateľov do jedného riešenia

•  Žiadne starosti s obmedzením starších verzií 
systému

•  Je pripravený na budúcnosť, rastie tak, ako 
potrebujete, a vtedy, keď potrebujete

•  Je bezpečný, využíva najnovšie technológie 
jednotnej správy hrozieb spoločnosti Sophos

•  Prepája lokálne a cloudové technológie

TECHNOLÓGIA, KTORÁ PRACUJE 
PRE VÁS

•  Jeden štandardizovaný spôsob správy 
 a riadenia IT bez ohľadu na dodávateľa 

•   Jeden spôsob plánovania, hodnotenia
 a nákupu vášho kompletného IT

•   Jedna zmluva prispôsobená vašim potrebám

•   Jeden telefonát v súvislosti s inštaláciou

•  Jedno miesto, kde sídli jadro vášho  IT a ktoré 
kombinuje to najlepšie z IT a bezpečnosti

• Jedno rozhranie pre správu a riadenie všetkých
 vašich informačných technológií a pre prístup 
 k nim 

•  Jedno rozhranie, ktoré je potreba si osvojiť

•  Jeden prehľad o používaní vašich IT zdrojov

•  Jeden spôsob, ako znížiť náklady na prevádzku 
vášho IT

• Jedna platforma, ktorá rastie s vašou fi rmou

JEDEN KOMPLETNÝ 
SYSTÉM

V KOCKE
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• Odpadajú opakované IT úlohy

• Vylepšené štandardy

• Koniec nežiadúceho odvádzania pozornosti

• Nižšie celkové náklady na IT

•  Voľnejšie ruky a možnosť sústrediť sa
na dôležité veci

•  Z ískavate IT kapacity a schopnosti omnoho 
väčšej fi rmy

•  Môžete na svoje IT zabudnúť, alebo ich využiť 
k získaniu konkurenčnej výhody

VYUŽITE NAPLNO 
SVOJ POTENCIÁL
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PREHĽAD 
FUNKCIÍ
Funkcie Poznámky

Tlač, kopírovanie, skenovanie, fax 28 strán/min

Aplikácie MFP – Open API a IWS Podpora Open API a IWS 
Aplikačný server pre bizhub MFP

Čítačka čipových IC kariet Overenie MFP
K dispozícii aj ďalšie možnosti

Jednotná správa hrozieb Založené na XG Firewall fi rmy Sophos

Správa Wi-Fi Konfi gurácia a správa súkromných a verejných 
sietí, využívanie prístupových bodov Sophos

Riadenie identity Správa užívateľov a rolí s integrovaným aktívnym 
adresárom. Možnosti:
–  Active Directory ako zdroj identity 
–  Azure Active Directory ako zdroj identity 
–  Workplace Hub spravuje identitu sám

Integrácia aktívneho adresára Kompatibilná s AD 2012, 2016 a s Azure Active 
Directory

Zálohovanie Zálohovanie do cloudu, miestneho úložiska 
alebo oboje 

Vzdialená správa Úplná správa a riadenie zo  strany 
Konica Minolta

Konica Minolta MarketPlace Nákup aplikácií 
Správa licencií

Zdieľanie súborov Nahrávanie a zdieľanie súborov interne 
Mapované disky

Vzdialený prístup (4G) Pri výpadku hlavného internetového pripojenia 
naviaže služba Konica Minolta pripojenie v sieti 
4G, aby zaistila hladkú prevádzku 

Virtualizačná vrstva Inštalácia serveru Windows

Podporované prehliadače Chrome, Firefox a Microsoft Edge

Certifi kácia Zaručuje splnenie požiadaviek GDPR



PREDSTAVTE SI LEPŠÍ 
SPÔSOB PRÁCE

A USKUTOČNITE
 HO

“

”




