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HUOMISEN 
TYÖYMPÄRISTÖ  
JO TÄNÄÄN
ESITTELYSSÄ KONICA MINOLTAN  
bizhub i-SARJA 

Halusimme uudistaa monitoimilaitteiden roolia toimistoissa, 

ja kehitimme seuraavan sukupolven ratkaisun, joka toimii 

verkottuneen ympäristösi keskiössä. Se muuttaa 

työskentelytapasi yhdistämällä ihmiset, työympäristöt ja 

laitteet turvallisesti ja helposti.

Ratkaisu on bizhub i-sarja

–   bizhub i-sarja on tehokas ja helppo-

käyttöinen, minkä ansiosta työskentely 

sujuu tehokkaasti missä tahansa.

–   bizhub i-sarjan integroidut pilvipalvelut 

tarjoavat automatisoidut prosessit, 

jolloin työnkulut toimivat sujuvasti 

kaikkien kannalta.

–   Sisäänrakennetun seuraavan 

sukupolven turvallisuusteknologian 

ansiosta bizhub i-sarja tarjoaa 

yrityksellesi tietoturvallisen 

ympäristön.  

Työympäristöt ovat murroksessa

–   Työntekijät voivat työskennellä missä 

haluavat, ja toimistoista tulee 

kommunikaatiokeskuksia.

–   Dokumenteista tulee digitaalisia ja 

tiedon määrä kasvaa, mikä tekee 

keskitetystä tiedonhallinnasta ja tiedon 

saatavuudesta elintärkeää. 

–   Liiketoimintaa koskevien tietojen ja 

hakkeroinnin yleistyessä tieto-

turvallisuuden merkitys kasvaa 

entisestään.
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i-SARJA ON 
YKSINKER- 
TAINEN JA 
TURVALLINEN
RETHINK IT 

Avullamme saat teknologian hyödyt 

käyttöösi yksinkertaisesti, turvallisesti ja 

tehokkaasti. 

Yksinkertaisen älykäs 
Yksinkertaisen älykkäässä i-sarjan mallistossa on suuri 

kosketusnäyttö, selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä 

sekä ääniohjaus. Käyttäjä voi muokata käyttöpaneelia 

Konica Minoltan MarketPlacesta saatavilla 

sovelluksilla.

i-sarja toimii osana Workplace Go ja Workplace Hub –

ratkaisuitamme, IT-palvelualustaamme, jonka avulla 

voit keskittää digitaalisen työympäristön ratkaisut 

yhteen paikkaan. 

Seuraavan sukupolven tietoturvaa

Seuraavan sukupolven bizhub i-sarja täyttää 

tiukimpienkin tietoturvastandardien vaatimukset.  

Se on GDPR-yhteensopiva, siinä on etäkäyttöinen 

varmuuskopiointi ja se suojaa tietosi.

bizhub SECURE -palvelumme avulla pystymme 

räätälöimään tietoturva-asetukset toiveidesi 

mukaisesti, mikä takaa yrityksellesi täyden 

tietoturvan. Sisäänrakennettu virustentor-

juntaohjelmisto varmistaa, ettei yksikään virus  

pääse vahingoittamaan yrityksesi toimintaa.

Tärkeimmät hyödyt

–   Pystyt hallinnoimaan tietojasi. 

–   Pystyt suojaamaan tietosi ja torjumaan virukset.

–   Tietoturva on näkyvää, tehokasta ja jatkuvaa. 

–   Voit huoletta keskittyä ydintehtäviisi.
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Ihmisille suunniteltu

Uusi tyylikäs bizhub i-sarja nyky- 

aikaisine yksityiskohtineen on omiaan 

nykypäivän toimistoympäristöissä. 

Laitteessa on muun muassa käännettävä 

ohjauspaneeli, pyöristetyt reunat ja 

toimintoja ilmaisevat LED-valot.

Kaikkien, etenkin pyörätuolia käyttävien 

henkilöiden, on helppo käyttää suurta  

10,1 tuuman tablettitietokonetta 

muistuttavaa kosketuspaneelia, jota voi 

kallistaa 24–90°:n kulmassa.

Suunniteltu käyttäjän 
näkökulmasta

Uusi i-sarja tarjoaa markkinoiden parhaan, 

älypuhelimen käyttöön vertautuvan 

intuitiivisen käyttäjäkokemuksen. 

Laitteen käyttö tuntuu itse asiassa niin 

tutulta ja turvalliselta, ettei sitä tarvitse 

käytännössä opetella erikseen, ja käyttäjät 

voivat räätälöidä* ohjauspaneelin näky-

män samaan tapaan kuin muissa 

älylaitteissa.

Eniten käytetyt toiminnot näkyvät 

aloitusnäkymässä, ilman että näyttöä 

täytyy vierittää. A4- ja A3-mallit toimivat 

samalla tavalla, joten käyttäjät voivat 

maksimoida tuottavuutensa kumpaakin 

mallia käyttäessään.

*Saatavilla tammikuussa 2020.

Inspiroiduimme siitä,  

kuinka ihmiset toimivat 

vuorovaikutuksessa 

teknologian kanssa,  

ja suunnittelimme 

käyttäjäkokemuksen 

kokonaan uudelleen. 

i-SARJA  
ON INTUI- 
TIIVINEN
RETHINK IT 
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Odottelu on ohi

Tehostaaksemme työnkulkuja ja 

vähentääksemme odotteluun kuluvaa 

aikaa, teimme uudesta i-sarjasta kaikkien 

aikojen nopeimman mallistomme. i-sarjan 

upouusi neliytiminen keskusyksikkö tekee 

siitä itse asiassa neljä kertaa aikaisempaa 

bizhub C368 -mallia nopeamman. 

Uusi ohjain integroi kaikki prosessit ja 

jakaa tehtävät entistä tehokkaammin 

keskusyksikön sisällä. Näin laitteen käyttö 

sujuu nopeammin ja jouhevammin, eikä 

i-sarjaa käyttäessä tarvitse enää odotella 

turhaan.

Ääni yhdistää

Laitteen käyttöä on helpotettu ja saavutettavuutta 

parannettu ääniohjaustoiminnolla. Käyttäjät voivat 

käyttää i-sarjaa ääniohjauksella aivan kuten 

älypuhelintakin. Tämä tekee laitteesta saavutettavan 

myös näkövammaisille, sillä he voivat käyttää laitetta  

itsenäisesti koskettamatta laitetta.
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i-SARJA TARJOAA  
RAJATTOMAT  
MAHDOLLISUUDET
RETHINK IT 

ENTISTÄ TUOTTAVAMPI JA TEHOKKAAMPI
Kehitimme Dispatcher Suite Solution -ratkaisun 

laajentaaksemme bizhub i-sarjan työnkulun valmiuksia  

ja tehdäksemme toimistostasi entistä joustavamman. 

Dispatcher Paragon

Dispatcher Paragon on keskitetty 

tulostuksenhallintajärjestelmä, joka takaa 

tietoturvallisen tulostusympäristön. 

Tehosta tuottavuutta ja joustavuutta 

samalla, kun vähennät tulostuksesta ja 

kopioinnista aiheutuvia kuluja.

Tuottavuuden maksimoimiseksi i-sarja karsii toistuvat 

tehtävät, laskee kustannuksia sekä vähentää virhe- 

painallusten ja inhimillisten erehdysten määrää.

Todentaminen

Sääntöperustainen 

moduuli
Saldo ja laskutus

Mobiilitulostus

Print Roaming®

Raportointi

Dispatcher Phoenix 

Automatisoidut työnkulut tehostavat 

kaikkia dokumenttiprosessiin liittyviä 

tehtäviä. Ne yksinkertaistavat päivittäisiä 

toimintoja työpaikalla ja tehostavat 

tuottavuutta räätälöitävien 

skannaustyönkulkujen avulla.

Se myös helpottaa asiakirjojen suora- 

viivaista jakamista skannaamalla ne 

SharePointiin ja Dropboxiin tai suosittuihin 

järjestelmiin, kuten Box, Google Drive, 

Microsoft OneDrive ja OneDrive for 

Business.

Jakelu

– Dropbox

– Box

– OneDrive

– OneDrive for Business

– WebDAV

– Sharepoint Online

– Sharepoint

– Tulostuskansio

– FTP

– Monitoimilaite

– Syötekansio

– SMTP In -protokolla

– Mobiilisovellus tietojen 

käsittelyyn

– Google Cloud Print

– Työasema

– Kehittynyt OCR- 

 tekstintunnistus

– Metadatan komentosar-

jat

–  Tiedostojen konvertointi 

PDF-,  

MS Office - ja 

PS-muotoon

– Metadatan kirjoitta- 

 minen tiedostoon

– Metadatan reititys

– Huomautusten 

 lisääminen

– Tietojen poimiminen 

 PDF-tiedostoista

– Vesileimat

Prosessointi

Tiedonkeruu

Kehittyneet työnkulut
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RAIVAA TILAA YDINTOIMINNOILLESI

Voit tehdä toimistolaitteistasi entistä tehokkaampia  

lisäämällä niihin uusia ominaisuuksia. Konica Minoltan 

MarketPlacen avulla voit ladata sovelluksia moni-

toimilaitteelle samaan tapaan kuin  älypuhelimeesi*. 

Saatavilla olevat sovellukset nivovat työprosessin 

saumattomaksi kokonaisuudeksi, mikä lisää tuotta-

vuutta ja jättää sinulle enemmän aikaa keskittyä 

ydintehtäviin. 

Tärkeimmät hyödyt 

–   Voit lisätä, poistaa ja muokata toiminto-

ja käyttöpaneelista omiin työskentely-

tapoihisi sopiviksi.

–   Tehostat päivittäisiä rutiinejasi.

–   Tehostat tiimisi tuottavuutta.

Tehosta rutiinejasi

Etsi Konica Minoltan MarketPlace-

sovelluksesta uusia liiketoimintaasi sopivia 

sovelluksia. Tämän jälkeen voit lisätä 

sovellukset kaikille laitteillesi – oli 

laitekantasi sitten kuinka laaja tahansa.

Myös päivitykset asennetaan suoraan  

laitteisiisi ilman kalliita ylläpitotoimia. 

Koska sovelluksia käytetään suoraan 

laitteiltasi, sinun ei tarvitse investoida 

ylimääräiseen infrastruktuuriin.

Konica Minoltan monitoimilaitteet 

tarjoavat laajan kattauksen ominaisuuksia, 

jotka vastaavat kaikkiin tarpeisiisi. Jotta 

monitoimilaitteen käyttö olisi 

mahdollisimman nopeaa, voit muokata 

ohjauspaneelin vastaamaan juuri sinun 

mieltymyksiäsi. Et myöskään tarvitse 

erillistä koulutusta, koska kaikkien mallien 

käyttötapa on täysin räätälöitävissä. 

konicaminoltamarketplace.com

*Saatavilla tammikuussa 2020.
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i-SARJA  
ON TURVALLINEN
RETHINK IT 

AINA TURVASSA. AINA HALLINNASSA. 

Kun toimintaympäristösi on suojattu viruksilta, voit keskittyä 

rauhassa muihin tehtäviin. BitDefender-ohjelmisto suojaa 

tietosi viruksilta. Se skannaa kaikki lähetetyt ja vastaanotetut 

tiedostot virusten varalta – reaaliajassa. Voit skannata tietosi 

ajastetusti tai silloin kun haluat varmistaaksesi, että tietosi ovat 

turvassa.

BITDEFENDER SCAN

DATA INSIDE
THE MFD*

SCAN TRANSMITTED
DATA

I-FAX DATA AND
E-MAIL RECEIVE DATA

FAX TRANSMIT AND
RECEIVE DATA

PRINT AND
TRANSMIT DATA

DIRECT
PRINT

*  Monitoimilaitteessa olevat tiedot tarkistetaan joko 

manuaalisesti tai ajastetusti.

  Valinnainen BitDefender-ohjelmisto skannaa lähetetyt ja 

vastaanotetut tiedot i-sarjan suojaamiseksi.
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BIZHUB SECURE TARJOAA  
KOKONAISVALTAISTA SUOJAA

bizhub SECURE -palvelut 

varmistavat liiketoimintasi  

täydellisen suojauksen ja 

tarjoavat tarpeisiisi räätälöidyn 

tietoturvan. Jatkuvan turvan 

ansiosta voit pyyhkiä yhden 

huolen pois mielestäsi. Koska 

tiimimme konfiguroi kaiken juuri 

sinulle, säästät myös aikaa.

bizhub SECURE

–  bizhub SECURE suojaa i-sarjan laitteesi 

muistissa olevaa dataa.

– bizhub SECURE Platinum turvaa  

laitteesi verkkoasetukset.

– BitDefender-virustorjuntaohjelma 

suojaa sinua viruksilta.

–  bizhub SECURE Notifier App 

-ilmoitussovellus takaa, että laitteiden 

asetukset ovat kunnossa. 

75 % yrityksistä on kärsinyt 

epäonnistuneista 

palautustoimista, joiden 

seurauksena kriittisiä sovelluksia 

ja tiedostoja on menetetty.  

Silti 60 %:lla yrityksistä ei ole 

täysimittaista tietojen-

palautussuunnitelmaa.
Lähteet: Disaster Preparedness  

Council, FEMA
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Varaosien ja kulutustarvikkeiden vaihtoaikataulua 

varten kerättyä tietoa.

i-SARJA ON 
ÄLYKKÄÄMPI
RETHINK IT

VÄHEMMÄN KÄYTTÖKATKOKSIA 
Emme ole vain parantaneet olemassa olevaa teknologiaa 

vaan olemme luoneet uutta. Uusi teknologia takaa bizhub 

i-sarjan toimintavarmuuden ja huolettoman käytön.

Se myös lataa uusimmat laiteohjelmistot 

joko reaaliajassa tai ajastetusti. Näin 

käyttäjä voi olla varma, että hänen 

käyttämänsä ratkaisu on aina ajan tasalla.

Konica Minolta Worldwide Remote  

Service Platform -alusta tarjoaa huoletto-

man käytön ja mahdollisimman vähän 

käyttökatkoksia.

Jatkuvan, täysimääräisen käytön takaami-

seksi älykäs i-sarja kerää tietoa diagnos-

tiikkaa ja etäylläpitoa varten ja ennustaa 

optimaalisen varaosien ja kulutustarvik-

keiden vaihtoajan.  

NEW PART/
CONSUMABLE

PART 
LIFE-CYCLE

REPLACEMENT
PART INSTALLED

ALERT
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OTA TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ HALTUUN

bizhub on liiketoimintasi ja tiedonkäsittelysi kontaktipiste.

arvokkaita resursseja. Kun liiketoimintasi 

kasvaa, me kasvamme mukanasi; 

yhdistämme ihmiset ja paikat 

saumattomasti viemällä dokumenttien 

työnkulut ja tietoturvan uusiin 

ulottuvuuksiin. 

A4- ja A3-mallit edustavat samaa nyky-

aikaista muotoilua ja verkottunutta 

teknologiaa kuin IoT-alustamme 

Workplace Hub. Ne molemmat toimivat 

myös samalla älykkään yksinkertaisella 

tavalla, jolloin työntekijöiden koulut-

tamiseenkaan ei tarvitse tuhlata 

bizhub  

i-sarja C4050i

bizhub  

i-sarja C360i

WorkplaceHub
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ALANSA SUUNNANNÄYTTÄJÄ 
YMPÄRISTÖASIOISSA

bizhub i-sarjan älykäs käytettävyys ja seuraavan sukupolven 

tietoturva muuttaa työskentelytapasi yhdistämällä ihmiset, 

työympäristöt ja laitteet turvallisesti ja helposti.

bizhub i-sarja mahdollistaa huomisen työympäristön jo tänään. 

Olemme panostaneet merkittävästi bizhub i-sarjan 

mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin.

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Keilaranta 10 E, 02150 Espoo 
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bizhub i-SARJA ON SAATAVILLA NYT

käytetään entistä vähemmän materiaalia, 

minkä lisäksi ne myös kestävät pidem-

pään. Uraauurtava pakkausratkaisumme 

takaa tuotteiden turvallisen kuljetuksen 

samalla kun se vähentää jätteen määrää 

20 %.

Uudet eko-asetuksemme ja matalissa 

lämpötiloissa kiinnittyvät väriaineemme 

vähentävät energian ja paperin kulutusta. 

Olemme sitoutuneet vähentämään jätteen 

määrää tuotteemme koko elinkaaren ajan. 

Uudelleen suunniteltujen kulutushyödyk-

keidemme ja varaosiemme valmistukseen 

Dispatcher
Phoenix


