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INTRODUZINDO O
EDGE
Fortalecendo as empresas
para o futuro.

“

RECUPERE O

CONTROLO
DO SEU IT ”

O futuro local de trabalho é inteligente. É onde pessoas, espaços e
dispositivos se conectam intuitivamente. É onde a informação de que
necessita é fornecida com base na forma como gosta de trabalhar.
É um local onde todo o seu IT pode ser acedido e gerido num único
lugar. Onde a colaboração eficaz se torna a norma. Onde a eficiência
empresarial é essencial - e onde um novo nível de potencialidades é
uma realidade.
O Edge é uma solução de Workplace Hub; uma resposta
revolucionária que faz com que o IT trabalhe para si. Cria a
infraestrutura para o futuro, fortalecendo a sua tecnologia
atual. Utilize-o para impulsionar toda ou parte de sua estrutura
operacional com uma solução que cresce com sua empresa, para
que possa esquecer o seu IT e se possa concentrar em desenvolver
o seu negócio para o futuro.
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AUMENTANDO A
PERFORMANCE
PARA PEQUENAS
& MÉDIAS
EMPRESAS
O Edge dá-lhe um novo patamar
de benefícios.
Na sua empresa, depende do seu departamento de
IT. Quanto mais este puder ajudá-lo, melhor será o seu
desempenho e assim não pode permitir que nenhuma
parte do seu sistema se afunde ou que se depare com
dificuldades quando mais precisa dele.
O Edge é um serviço gerido de IT com níveis
mais elevados de sofisticação e fiabilidade. Pode
complementar o seu sistema existente para gerir
tarefas operacionais específicas ou gerir todo seu IT. De
qualquer forma, o Edge combina software revolucionário,
segurança de última geração e tecnologia de servidor
líder mundial que unifica todos os sistemas para lhe dar
maior controlo e certeza ao seu negócio.
Cria uma plataforma de alojamento de aplicações segura
e fiável para soluções inteligentes que proporcionam
soluções informação mais relevante, oportuna e focada
de forma tomar melhores decisões.
O Edge ajusta-se diretamente ao rack do seu bastidor e
remove a necessidade de possuir e manter seu sistema
central de TI - basta pagar mensalmente pelo que precisa
e obter um nível de sofisticação raramente encontrada
em pequenas e médias empresas.
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IT DE
CONFIANÇA
O Edge é um elemento de transformação na
forma como gere o seu IT e o seu negócio.
Uma solução dedicada para o escritório
Removendo os sacrifícios.

A tecnologia de servidor mais avançada do mundo.
Aumentando a eficiência do trabalho.

O Edge pode gerir toda ou parte do seu negócio que
atualmente a sua empresa subcontrata ou mesmo que
não tenha uma solução adequada para o efeito.

A tecnologia Edge é alimentada por um servidor
Hewlett Packard Enterprise Gen10 que o ajuda a
fazer mais sem compromisso. Inclui uma segurança
de servidor inovadora - Silicon Root of Trust - uma
impressão digital imutável que verifica o seu código de
firmware para garantir que é válido o tempo todo e não
comprometido, dando aos seus dados um nível mais
elevado de segurança. Vem também com tecnologia de
neutralização de vibrações que melhora o desempenho
do processador Intel, o que significa que pode fazer
mais com menos, economizando dinheiro. E o sistema
de gestão iLO5 significa que o estado do seu servidor é
sempre monitorizado, o que se traduz em possa sempre
operar no seu melhor.

Por exemplo, o Edge pode tornar-se o seu servidor
dedicado para impressão ou segurança. Irá assim remover
a preocupação de uma conexão perdida ou largura de
banda insuficiente, garantindo que continue a executar
as tarefas como precisa. E porque está no seu meio
envolvente, remove o problema de estar ligado a uma
solução baseada na nuvem. Isso significa que estará no
controlo das operações que interessam a um nível mais
eficaz em termos de custos.

Segurança líder mundial
Impede ataques e ameaças maliciosos.
Proteja a sua rede e os seus utilizadores contra o aumento
de ataques maliciosos de IT. A Sophos XG Firewall fornece
proteção abrangente de última geração que bloqueia
e responde automaticamente a ameaças, expõe riscos
ocultos e monitoriza o que acontece na sua rede. E,
como parte do serviço Workplace Hub, monitorizamos
e atualizamos constantemente o estado de segurança.
O Edge também se integra aos sistemas físicos existentes
já utilizados, o que significa que não só obtém a
cibersegurança líder mundial, mas também uma solução
de segurança robusta e resiliente que protege a sua
empresa. Isso significa que pode trabalhar à vontade,
sabendo que a sua empresa não será comprometida.
Uma solução escalável e eficaz
Preparando a sua empresa para o futuro.
O Edge cria a infraestrutura necessária para o seu IT
trabalhar. Está preparado para o futuro com tecnologia
que permite que execute os seus sistemas operacionais
e aplicativos atuais sem necessitar de comprar servidores
adicionais. Todo o seu software normal continuará a
funcionar. Melhor de tudo, pode facilmente adicionar
novas tecnologias e aplicativos à medida que eles se
tornam disponíveis, garantindo que a sua empresa
está sempre à frente das exigências do mercado

Enquadra-se na sua configuração atual
Não causando interrupções.
Porque a tecnologia Edge está presente dentro de um
servidor, ele encaixa-se diretamente no seu rack de
servidor ou na sala de servidores existente, e assim
beneficia da proteção e segurança adicionais que já tem
ao dia de hoje para proteger seu núcleo de IT.
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COMO
FUNCIONA
O Workplace Hub é a primeira solução que unifica
a sua estrutura de IT e cria um ecosistema de IT
tudo-em-um que torna o trabalho mais fácil e
produtivo.

Produtividade
Faça a gestão do seu IT e trabalhe de forma eficaz através
de interfaces baseadas na Web*

Ecossistema
Fornecemos os componentes que o fazem funcionar.

ADMIN DASHBOARD

USER DASHBOARD

INFRAESTRUTURA IT

GESTÃO DE SERVIÇOS DE IT

A verdadeira simplicidade funcional - o
interface que o coloca no controle

Todas as suas principais aplicações
empresariais acedidas a partir de
qualquer local.

A próxima geração de IT a partir da sua
impressora multifuncional. Tudo é agregado
de forma a aumentar o valor do seu espaço de
escritório existente.

Uma gestão de tarefas de IT para si, desde a
configuração e instalação até à gestão e auxílio,
libertando o seu tempo e recursos.

* Compatível com Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Back-up de
armazenamento na
cloud

Sistema operativo
com base Ubuntu

Elastic search gestão
e monitorização
remota do back-end
na cloud

Tecnologia de
servidor mais
avançada

 ata centres, fabrico,
D
software e serviços
de integração,
suporte contínuo de
serviços

Integração
Office 365

Serviços de gestão
DNS

Software de
monitorização para
fornecer uma visão
completa da saúde
do Hub

Plataforma de gestão Software de
da cloud
segurança
incomparável para
gestão unificada de
ameaças
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UM ECOSSISTEMA
COMPLETO

SECURITY

STORAGE

CLOUD

SERVER

Hardware, software e serviços de última
geração.

IT INFRASTRUCTURE

ASSET MANAGEMENT

STORAGE & BACK-UP OVERVIEW

FILE SHARING

ADDITIONAL APPS

COLLABORATION SUITE

PLATFORM

PLATFORM

APPLICATION MANAGEMENT

USER
DASHBOARD

ADMIN
DASHBOARD
USER
MANAGEMENT

KONICA MINOLTA
MARKETPLACE

SMART FEATURES

MANAGED IT SERVICES

SYSTEM SECURITY
& DATA PROTECTION

STORAGE & BACK-UP
MANAGEMENT

ONSITE INSTALLATION
& SUPPORT

ONGOING PROACTIVE
MANAGEMENT

PROFESSIONAL
IT SERVICES

HELPDESK

WORKPLACE HUB EDGE

SIMPLICIDADE
NUM ÚNICO LOCAL
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GESTÃO DE UTILIZADOR

ADMIN DASHBOARD*
Simplicidade verdadeira e funcional. O
painel Administrador coloca tudo num só
lugar, consigo no controlo.
Agora obtém uma visão geral completa de toda a
infraestrutura de IT da sua empresa - utilizadores,
ativos, aplicativos, servidor, armazenamento, Wi-Fi,
impressora multifuncional, etc.
As tarefas tornam-se simples, seja na análise da
utilização de recursos, rever contratos de serviço,
na gestão de direitos dos utilizadores ou o estado da
infraestrutura, alterar o tipo de supore ou adicionar e
remover aplicativos.

Uma forma altamente eficiente de gerir os utilizadores.
•	Adicione, remova ou agrupe diferentes utilizadores
•	Defina funções, direitos de utilizadores e níveis de
autenticação (por exemplo, palavras-passe e cartões ID)
•	Simplifique a utilização de aplicações externas num único
login. Todas as funcionalidades possíveis estão presentes,
como senhas, criptografia e bloqueio de contas após
tentativas falhadas.
•	Compatível com o Active Directory da Microsoft e Active
Directory da Azure.

KONICA MINOLTA MARKETPLACE
Desfrute do acesso a conjunto de softwares online,
aplicações e serviços de IT através da nossa loja - Konica
Minolta MarketPlace.
•	Aplicações de produtividade de negócio desenvolvidos
por terceiros que se integram perfeitamente no seu
ecossistema de IT.
•	Software de impressão IWS
•	Serviços profissionais de IT, ex: soluções baseadas em
fluxos de trabalho ou gestão documental.

GESTÃO DE ATIVOS
Uma forma simples de rever e gerir todo o hardware e
licenças de software.
•	Uma visão geral simples de quem está utilizar o quê
• Atribua hardware e software a colaboradores
•	Reatribua ativos que são automaticamente
disponibilizados caso um colaborador mude de função ou
saia da empresa
•	Compre licenças através do Konica Minolta MarketPlace.

GESTÃO DE APLICAÇÕES
Administre e atribua facilmente aplicações
•	Visão geral rápida de todas as suas aplicações
empresariais existentes e possbilidade de aquisição de
novos através do Konica Minolta Market Place.
• Atribua as aplicações aos utilizadores relevantes.

ARMAZENAMENTO & BACK-UP
Reveja o armazenamento com um clique
• Guarde os seus dados localmente ou na cloud. Todos os
dados são salvaguardados nos centros de dados da Konica
Minolta.

*A
 ccessed via a web based interface. Desktop compatibility: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

PAINEL DE UTILIZADOR*
O portal para melhorar a produtividade.
O Painel de utilizador reúne as ferramentas essenciais de
produtividade empresarial com aplicações inteligentes,
tornando o trabalho mais rápido e eficiente.

Recursos de impressão multifuncionais que trabalham mais
para si.
•	Impressão, digitalização, cópia ou fax de alta resolução a
partir de qualquer local
•	Documentos digitalizados e fax recebidos são
convertidos digitalmente para garantir o acesso a
qualquer lugar
•	Aplicações de gestão de impressão existentes, gestão
de custos, impressão segura, fluxos de trabalho de
digitalização) estão perfeitamente integrados.

As aplicações podem ser facilmente adicionadas ao
longo do tempo através do Konica Minolta MarketPlace
ou através da ligação a fornecedores terceiros.

PARTILHA DE FICHEIROS
Partilhe ideias de forma imediata e segura, com colegas e
colaboradores.
• Interface web fácil de utilizar para arquivos armazenados
no local
• Os dados são encriptados automaticamente
•	As notificações e o rastreamento de versão ajudam a
facilitar o acompanhamento da comunicação e uma
maneira segura de migrar ou remover dados.

SUITE COLABORATIVA
Melhore a forma como trabalha com ferramentas que
melhoram a produtividade pessoal, a colaboração em
equipa e a comunicação na empresa.
• Chat
• Salas de projeto
•	Acesso directo a correio, mensagens, notas, tarefas,
calendário e livro de endereços
•	Intranet da empresa para manter os funcionários
atualizados e fazer anúncios importantes
• Integrado com o Office 365.

ATRIBUTOS INTELIGENTES
U m conjunto de aplicações inteligentes em constante
evolução e crescimento que melhoram a produtividade no
local de trabalho.
•	Recursos inteligentes são adicionados à medida que se
tornam disponíveis

APS ADICIONAIS
Acesso a aplicações adicionais adquiridas através do Konica
Minolta MarketPlace.
•	As aplicações são adicionadas ao painel pelo
administrador ou acessados separadamente pelo
navegador da Web

*Accessed via a web based interface. Desktop compatibility: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

UMA FORMA MAIS
INTELIGENTE
DE TRABALHAR
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SEGURANÇA

INFRASTRUTURA DE IT
Tudo agregado através da utilização de
tecnologia que evolui com o seu negócio.

Segurança de sistema incomparável com a Sophos XG
Firewall.
•	Bloqueia ameaças desconhecidas
• Responde automaticamente a incidentes
• Expõe riscos ocultos
• Modelação do tráfego de base e quotas
• Rede sem fio segura

Edge includes a Hewlett Packard Enterprise
server. It’s designed to evolve continually as system
updates and new features become available.

STORAGE
A data storage solution that grows with your business
and never interrupts your service.

CLOUD
O seu servidor local é apoiado por centros de dados
Konica Minolta que cumprem os regulamentos do país,
proporcionando segurança adicional para os seus dados.

SERVIDOR
Servidor Hewlett Packard Enterprise personalizado.
• Redução da fricção do ar e do ruído
• Baackup de bateria integrado
• Processador Intel® Xeon® escalável
• iLO5 Asic com tecnologia Silicon Root of Trust para a
melhor gestão de servidores da indústria e segurança de
firmware adicional.

TECNOLOGIA QUE
CRESCE CONSIGO

WORKPLACE HUB EDGE

SUPORTE
COMO DESEJA
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SEGURANÇA DO SISTEMA E PROTECÇÃO DE DADOS

GESTÃO DE SERVIÇOS DE IT
Liberte o seu tempo e energia, nós
cuidamos da sua gestão de IT.
Estamos aqui para cuidar de tarefas complexas, críticas
ou que consomem tempo, permitindo-lhe concentrarse no seu negócio. Podemos gerir uma vasta gama de
funções como armazenamento, segurança, instalação
e migração. O helpdesk garante que estamos sempre
disponíveis para dar suporte.

Estamos totalmente equipados para gerir a tarefa
complexa de proteger os seus dados e sistemas contra
ataques maliciosos. Usamos o sistema de gestão unificada
de ameaças da Sophos, que oferece uma segurança
sofisticada.
•	Todos os dados estão protegidos pelo Hub
•	Mudanças de níveis de segurança rápidos e fáceis
através de contacto connosco

GESTÃO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP
Gestão e armazenamento sólidos de dados para que você
nunca perca informações críticas.
•	Guarde os seus dados localmente ou na nuvem. Todos
os dados são armazenados em centros de dados da
Konica Minolta que cumprem os regulamentos locais de
armazenamento de dados do país
• Todos os dados podem ser encriptados para maior 		
segurança.

INSTALAÇÃO E SUPORTE NO LOCAL
Nós cuidamos da implmentação inicial, configuração e
formação para que o Hub funcione perfeitamente desde o
início.
• Configuração de rede, Wi-Fi, impressora multifuncional
• Migração básica e integração dos dados existentes
• Segurança física contra roubo
• Formação sobre a utilização do sistema

GESTÃO PROATIVA CONTÍNUA
Uma vez instalado o Hub, nós monitorizamos e gerimos
remotamente todo o sistema para si, encontrando e
resolvendo problemas antes que estes afectem o seu
negócio.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IT
Também podemos fornecer suporte adicional para seus
projetos específicos de TI, incluindo consultoria e instalação
de equipamentos, software e serviços adicionais.

HELPDESK
Uma gama de ajuda está disponível, desde a administração
do seu Hub até o suporte completo, para todo o seu sistema
de IT.
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O EDGE
NA PRÁTICA
UMA ESCOLA PEQUENA
O crescimento dos dispositivos móveis significa
que as escolas estão sob crescente pressão para
adaptar e entregar as suas disciplinas de formas
novas e inovadoras.
O Hub ajuda. Unindo a tecnologia tais como a
impressão sem fios, aplicações EDU e impressão
3D em um só lugar, assim pode gerir a sua
tecnologia facilmente e os seus alunos podem
aceder através dos seus dispositivos. Isso
significa que pode criar uma melhor experiência
de aprendizagem, enquanto reduz o custo da
educação por aluno.

“ O EDGE PERMITE
REPENSAR A FORMA
COMO ENSINAMOS
OS NOSSOS ALUNOS
E A TRANSFORMAR
A SUA EXPERIÊNCIA DE
APRENDIZAGEM”

“ ATUALIZA A NOSSA
TECNOLOGIA E VAI
TORNAR-NOS NUMA
EMPRESA MUITO MAIS
EFICIENTE ”
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
O desafio para muitos escritórios de advocacia
tem a ver como é feita a gestão de toda a sua
documentação de forma eficaz, mantendo-a
segura e cobrando custos de impressão com
precisão.
O Hub ajuda. Fornece uma solução integrada
entre aplicações de impressão e gestão de
documentos, servidores de fax e assistentes
digitais. Ajuda a reduzir e recuperar os seus
custos, ao mesmo tempo que aumenta a sua
eficiência.
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“ FINALMENTE UMA
SOLUÇÃO
SEGURA QUE NOS
AUXILIA A GERIR O
NOSSO NEGÓCIO ”
INSTALAÇÃO DE
CUIDADOS DE SAÚDE
Estabelecimentos de saúde extensos
dependem de diferentes agências e parceiros
que disponibilizem informações para fornecer
cuidados excepcionais aos pacientes. No
entanto, com sistemas de suporte que nem
sempre comunicam entre si, alcançar isto não
é fácil.
O Hub ajuda. É uma solução segura que unifica
e automatiza as suas informações de fluxo de
trabalho e coloca-o no controle. A inclusão
da nossa tecnologia Dispatcher Phoenix
significa que é mais fácil personalizar como e
onde recolhe, distribui e imprime os dados
confidenciais do paciente. Ajuda-o a gerir melhor
a sua instalação e a se concentrar mais no
atendimento ao paciente
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UM ESTALEIRO DE CONSTRUÇÃO
Os estaleiros de construção, pela sua natureza,
são temporários, mas exigem o mesmo nível de
tecnologia e segurança como qualquer edifício
permanente.
O Hub ajuda. É uma solução de IT integrada
tudo-em-um que significa que pode gerir a sua
documentação, o seu Wi-Fi e supervisionar a
sua segurança local. É uma solução plug and
play simples e confiável que ajuda o seu local a
funcionar sem problemas.

“ É UMA SOLUÇÃO
SEM INCÓMODOS &
ECONÓMICA PARA AS
NOSSAS NECESSIDADE
NO LOCAL ”
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NUM RELANCE
TECNOLOGIA AO SEU SERVIÇO

UM SISTEMA COMPLETO

LIBERTE O SEU POTENCIAL

• Uma solução habilitada para IT para um 		
trabalho eficaz
•	Conecta pessoas, espaços e dispositivos
• É à prova de futuro, então cresce como e 		
quando precisar
•	Utilizia a tecnologia de servidor líder mundial
da Hewlett Packard Enterprise
• Seguro e protegido, utilizando a mais recente 		
tecnologia de gestão de ameaças unificada da
Sophos
• Faz a ligação entre tecnologia no local e na 		
cloud
•	Permite-lhe ficar no controlo das operações
criticas da empresa.
• Remove o problema da internet estar 			
indisponível ou da largura de banda ficar c		
congestionada.

•	Uma forma padronizada de gerir a sua infraestrutura de IT
• Uma única maneira de planear, avaliar e 		
comprar o seu IT por completo
• Um contrato baseado nas suas necessidades
• Um contato dedicado para resolver qualquer 		
questão
•	Um interface para aceder e gerir toda as suas
tarefas
• Uma plataforma que cresce com o seu 			
negócio.

•
•
•
•
•

Remove tarefas repetitivas de IT
Aprimora os padrões de trabalho
Acaba com distrações indesejadas
Reduz o gasto total em IT
Dá-lhe liberdade para se concentrar no que é 		
mais importante
• Dá-lhe a capacidade de IT de uma grande 		
empresa
• Permite que esqueça o seu IT ou que o utilize 		
para obter vantagens competitivas.
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CARACTERÍSTICAS
VISÃO GERAL
Features

Notes

MFP aplicações – Open API and IWS

Open API e suporte IWS
Servidor de Apps para o parque de MFPs bizhub
Basedo na Firewall Sophos XG
Gestão de utilizador e cargos com integração com o
Active Directory. As opções incluem:
– Active Directory como forma de identicação.
–Azure Active Directory como forma de identificação.
–O Workplace Hub mantém a própria identidade
Compativel com AD 2012, 2016 e
Azure Active Directory
Back up para a cloud, armazenamento local ou ambos
Gerida na totalidade pela Konica Minolta
Aplicativos para compra
Gestão de licenças
Upload e partilha de ficheiros internamente
Unidades mapeadas
Instale servidores Windows
Chrome, Firefox e Microsoft Edge
Contribui para a conformidade com o GDPR

Unified threat management
Identidade - Gestão

Active directory - Integração
Backup
Gestão remota
Konica Minolta MarketPlace
Partilha de ficheiros
Camada de Virtualização
Browser - Suporte
Certificações

NUMA FORMA MAIS
“ PENSE
EFICAZ DE TRABALHAR
E MAKE
IT REAL”

