bizhub i-SERIES

У САМОМУ
СЕРЦІ
ВАШОГО
БІЗНЕСУ
RETHINK IT
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РОБОЧЕ МІСЦЕ
МАЙБУТНЬОГО ВЖЕ
СЬОГОДНІ
ЗАВДЯКИ bizhub i-SERIES
ВІД KONICA MINOLTA

Створена від бажання переосмислити роль
багатофункціональних пристроїв у бізнесі, наша
технологія наступного покоління знаходиться у
самому серці вашого інтегрованого робочого
середовища. Просто і надійно об’єднайте людей,
місця та пристрої, щоб змінити спосіб роботи.
Робоче місце змінюється

Є рішення - bizhub i-Series

– 	Оскільки все більше завдань

– 	Завдяки простоті управління та

виконується індивідуально з місця,

високоякісній продуктивності,

яке обирає користувач, центральні

bizhub i-Series дозволяє виконувати

офіси стають своєрідними хабами.

завдання ефективно та

– 	Оскільки документи все частіше
оцифровуються, а обсяг даних

продуктивно з будь-якого місця.
– 	Завдяки вбудованим хмарним

збільшується - централізоване

сервісам, які пропонують потрібні

управління та кращий доступ до

процеси у потрібний час, bizhub

документів є життєво важливим.

i-Series створює більш зручні

– 	Оскільки витік інформації та
несанкціонований доступ до даних

робочі середовища.
– 	Завдяки вбудованій технології

стають дедалі поширенішими,

захисту наступного покоління

потреба в безпеці стає більш

bizhub i-Series створює надійне та

критичною.

безпечне середовище для вашого
бізнесу.
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i-SERIES
ПРОСТА ТА
НАДІЙНА
RETHINK IT

Ми спростили, захистили та
вдосконалили те, що
технології можуть зробити
для вашого бізнесу.
Ключові переваги
– 	Контролюйте свою інформацію
– 	Захищайте свої дані та ліквідуйте
загрози вірусу
– 	Прозорість безпеки та
безперервність процесів
– 	Впевненість та фокус на
важливіших завданнях

Iнтелектуальна простота
Завдяки великій сенсорній панелі керування,
інтерфейсу подібного до смартфона, голосовому
управлінню та дисплею, який можна
налаштувати за допомогою програм від Konica
Minolta Marketplace, i-Series є розумною і
простою.
Вона також легко поєднується з Workplace Go і
Workplace Hub — нашою сучасною платформою,
яка об’єднує усе ІТ-середовище в одному місці.

Безпека наступного покоління
Нове покоління bizhub i-Series має вбудовані
стандарти безпеки найвищого рівня.
i-Series відповідає принципам GDPR з
віддаленим резервним копіюванням і забезпечує
комплексний захист даних.
Завдяки рішенню bizhub SECURE ми
налаштовуємо безпеку відповідно до ваших
потреб, аби ваші дані були повністю захищені.
А завдяки вбудованому антивірусному
програмному забезпеченню віруси не завдадуть
шкоди вашому бізнесу.
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i-SERIES
IНТУЇТИВНО
ЗРОЗУМІЛА
RETHINK IT

Натхненні взаємодією людей
і технологій, ми повністю
змінили інтерфейс
користувача.

Створена для людей
Нова bizhub i-Series виглядає стильно
в офісному середовищі завдяки
сучасним елементам: плаваючій панелі
управління, заокругленим краям та
світлодіодним індикаторам режимів.
Велика 10,1-дюймова сенсорна панель з
кутом нахилу від 24° до 90° схожа на
планшет та забезпечує зручну роботу
для всіх користувачів.

Користувачі на першому місці
Нова i-Series пропонує сучасний та
інтуїтивно зрозумілий стиль роботи
подібний до смартфонів.
Інтерфейс знайомий кожному і
користувачі можуть налаштовувати*
свій екран так само, як мобільний
пристрій.
Найбільш популярні функції
складаються у списки і їх видно без
прокручування або пошуку. Оскільки
наші моделі A3 та A4 форматів
працюють однаково, користувачі
можуть бути більш продуктивними,
незалежно від того, з якою саме
моделлю вони працюють.
*Доступно з січня 2020.
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Забудьте про очікування
Щоб пришвидшити робочий
процес і скоротити час очікування,
нова i-Series стала нашою
найшвидшою серією. Завдяки
новому процесору 4 Core вона в
чотири рази швидша, ніж
попередня модель bizhub C368.
Новий контролер об’єднує всі
процеси та розподіляє завдання
більш ефективно в межах
центрального процесора. Як
результат, робота користувача стає
більш плавною і швидкою, час
очікування під час роботи i-Series
зменшується

Підключення через
голосове управління
Для більш зручної роботи та ще
більшої доступності користувачі
також можуть працювати і
отримувати інформацію з i-Series
через голосове управління,
подібно до смартфонів. Вона також
надає доступ людям з вадами зору,
які можуть самостійно копіювати
та сканувати, не торкаючись
пристрою.
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i-SERIES ПРОПОНУЄ
НЕОБМЕЖЕНІ
МОЖЛИВОСТІ
RETHINK IT

ЗБІЛЬШЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
І ПРОДУКТИВНІСТЬ
Для розширення можливостей оптимізації робочого процесу
bizhub i-Series та підвищення гнучкості у вашому офісі ми
розробили рішення - Dispatcher Suite Solution.
Щоб максимізувати продуктивність,
i-Series усуває повторювані завдання,
скорочує витрати і зменшує
ймовірність виникнення помилки.

Dispatcher Paragon
Збільшена продуктивність і гнучкість
при зменшених витратах на друк і

Aутентифікація

Звітність

копіювання. Модель також пропонує

Print Roaming®

Система правил

Кредитування та
білінгування

Mобільний друк

складні можливості управління
корпоративним друком, включаючи
безпечне та центральне управління
всім середовищем для друку.

Dispatcher Phoenix

Розширені робочі процеси

Наше вдосконалене рішення для

Збір даних

автоматизації процесів спрощує всі
завдання з обробки документів. Воно
полегшує щоденну офісну роботу для

– БФП

– DP Mobile App

– Папка “Вхідні”

– Google Cloud Print

– SMTP In

– Робоча станція

підвищення ефективності завдяки
заздалегідь визначеним шаблонам

Процес

робочих процесів і кастомізованих

– Розширений OCR

– Маршрут метаданих

процесів сканування.

– Сценарії метаданих

– Коментарі

–К
 онвертація файлів у

– Видобування даних з

Легкий розподіл документів шляхом
сканування до SharePoint і Dropbox
або до таких популярних систем
резервування, як Box, Google Drive,

формати PDF, MS

PDF

Office, PS

– Водяний знак

– Запис метаданих у
файл

Microsoft OneDrive і OneDrive for

Розподіл

Business.

– Dropbox

– Sharepoint Online

– Box

– Sharepoint

– OneDrive

– Папка “Вихідні”

– OneDrive for Business

– FTP

– WebDAV

7

bizhub i-Series from Konica Minolta. Rethink IT

ВИТРАЧАЙТЕ ЧАС НА КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Тепер ви можете зробити свої пристрої більш потужними,

Ключові переваги

просто додавши до них нові можливості. Konica Minolta

– 	Додавання та видалення функцій з

MarketPlace дає вам свободу персоналізації свого bizhub так

панелі управління

само, як і смартфон. Доступні додатки заповнюють

– 	Оптимізація щоденних офісних завдань

непродуктивні прогалини між робочими процесами, щоб

– 	Підвищення командної продуктивності

надати вам більше часу для фокусу на основних завданнях.
Оптимізуйте офісну роботу
Konica Minolta Marketplace пропонує
додатки, які відповідають потребам вашого
бізнесу. Просто завантажте їх до всіх своїх
пристроїв — незалежно від розміру парку
машин.
Оновлення також відбуваються
безпосередньо на вашому пристрої і тому
не потребують додаткових витрат на
обслуговування. Оскільки ці програми
працюють безпосередньо на пристроях,
вам не потрібно інвестувати в додаткову
інфраструктуру.
Багатофункціональні пристрої bizhub від
Konica Minolta забезпечують широкий
спектр можливостей, які відповідають усім
вашим потребам. Щоб мінімізувати час,
витрачений на використання bizhub,
просто змініть функціонал панелі
управління відповідно до ваших побажань.
Налаштування панелі інтуїтивно зрозуміле,
тому немає необхідності в спеціальному
навчанні.

*Доступно з січня 2020.

konicaminoltamarketplace.com
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i-SERIES
БЕЗПЕЧНА
RETHINK IT

ЩОДЕННА БЕЗПЕКА. ЩОДЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Повний захист від вірусних загроз дає вам змогу зосередитися
на інших завданнях. Аби захистити ваші дані, додатковий
антивірус BitDefender автоматично сканує всі передані та
отримані дані в режимі реального часу. Ви також можете
запускати сканування даних на вимогу або за визначеним
графіком, щоб переконатися, що ви повністю захищені.

Сканування Антивірусом Bitdefender

BITDEFENDER SCAN

Передача
та отримання
FAX TRANSMIT
AND
даних
факсом
RECEIVE
DATA

Дані
дляAND
друку
PRINT
та передачі
TRANSMIT
DATA

Прямий
друк
DIRECT

ДаніDATA
всередині
INSIDEБФП*

PRINT

THE MFD*

Дані
отримані
через
I-FAX
DATA AND
факсRECEIVE
або e-mail
E-MAIL
DATA

Cканування
переданих даних
SCAN TRANSMITTED

DATA

*	
Дані всередині БФП перевіряються вручну або за графіком
	Опційний BitDefender сканує передані та отримані дані для захисту i-Series
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75% компаній заявили, що
стикалися з проблемою
відновлення даних, яка
призвела до втрати
критично важливих
програм і файлів. Проте
60% не мають комплексного
плану для відновлення
даних.
Джерело: Рада підготовки до
надзвичайних ситуацій, FEMA

BIZHUB SECURE ПОДБАЄ ПРО БЕЗПЕКУ
Завдяки сервісам bizhub SECURE

Повна безпека

ви зможете бути певними, що ваш

–	bizhub SECURE захищає дані всередині
пам’яті вашої i-Series

бізнес повністю захищений, а
рівень безпеки відповідає вашим

– bizhub SECURE Platinum захищає
параметри налаштувань мережі

потребам. Безперервна безпека
мінімізує турботи. А наша команда
подбає про те, щоб все було
налаштовано відповідно до ваших

пристроїв

–

Антивірус BitDefender захищає вас від
загрози вірусів

– bizhub SECURE Notifier App

побажань, що також зекономить

забезпечує правильні налаштування і

ваш час.

захищає їх від змін
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i-SERIES
РОЗУМНА
RETHINK IT

ЗМЕНШЕНИЙ ЧАС ПРОСТОЮ. ЗАВЖДИ.
Особливості цієї технології полягають не лише в досконалені.
Щоб bizhub i-Series взаємодіяла з усім, над чим ви працюєте,
ми вирішили повністю переосмислити все, що робимо.
Konica Minolta Worldwide Remote

Вона також завантажує останню версію

Service Platform допомагає уникнути

програмного забезпечення в режимі

труднощів під час роботи та скоротити час

реального часу або за встановленим

простою.

графіком. Тому користувачі знають, що

Для забезпечення безперервної експлуатації
i-Series збирає дані для самодіагностики та

вони завжди працюють з найновітнішими
технологіями.

дистанційного обслуговування, а також
прогнозує оптимальний час для заміни
деталей і витратних матеріалів.

НОВІ
NEWДЕТАЛІ/
PART/
ВИТРАТНІ
МАТЕРІАЛИ
CONSUMABLE
ЗАМІНА ЧАСТИН

REPLACEMENT
PART INSTALLED

PART
ЦИКЛ
ЖИТТЯ
LIFE-CYCLE
ЧАСТИН
СИГНАЛ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ALERT

Дані, зібрані для прогнозу заміни частин / витратних матеріалів
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ВІДКРИЙТЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МАЙБУТНЬОГО
bizhub - точка дотику між вашим бізнесом та інформацією.

Дизайн моделей A4 та A3 формату

Оскільки ваш бізнес зростатиме, ми будемо

натхненний сучасною IoT платформою

рости разом із вами, об’єднуючи людей і

Workplace Hub. І оскільки обидві лінійки

місця, щоб сформувати нове сприйняття

працюють однаково розумно, відпадає

процесу документообігу та управління

необхідність витрачати цінні ресурси на

безпекою.

навчання персоналу.

bizhub
i-Series C4050i

bizhub
i-Series C360i

WorkplaceHub

З ТУРБОТОЮ ПРО
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Ми доклали максимум зусиль аби зменшити вплив bizhub i-Series
на навколишнє середовище.
Наші нові екологічні налаштування,

Наші вдосконалені витратні матеріали та

низькотемпературний тонер та датчик ваги

запчастини потребують менших затрат та

сприяють зменшенню споживання енергії

мають більш тривалий термін експлуатації,

та паперу.

а провідне рішення для пакування air-form

Також ми прагнемо мінімізувати відходи
протягом всього життєвого циклу продукту.

забезпечує безпечне транспортування,
зменшуючи відходи на 20%.

bizhub i-SERIES ВЖЕ ДОСТУПНА!

Dispatcher
Phoenix

ДП “Коніка Мінолта Україна”, 03022 Україна, м.Київ, вул.Смольна, 9, тел.+38 (044) 230-10-30 www.konicaminolta.ua

