
Mogelijkheden afgestemd op de fase waarin uw bedrijf zich bevindt:

1. Laat uw gehele IT-systeem of een gedeelte ervan beheren

2. Introduceer een nieuwe firewall of gebruik uw bestaande firewall

3. Maak slim gebruik van de fysieke ruimte in uw kantoor of in uw serverruimte

WORKPLACE HUB WORKPLACE HUB EDGE
Het fundament voor succesvol 
zakendoen vanuit uw kantoor

Verbeter prestaties vanuit
uw serverruimte

• Eén complete IT-oplossing 

• Maakt slim gebruik van kantoorruimte 

• ‘One-stop’-ondersteuning 

• Houdt rekening met uw bedrijfsplanning 

• Vereenvoudigt IT-beheer 

•  De meest geavanceerde servertechnologie 

ter wereld 

• Hoogwaardige beveiliging 

• Schaalbaar 

•  Houdt rekening met een omgeving die voldoet 

aan AVG-regelgeving 

• Aanvulling op bestaand systeem 

•  Maakt slim gebruik van beschikbare 

serverruimte 

• Specifiek voor gebruik binnen kantoren 

•  Geschikt voor afgebakende operationele taken 

of alle IT-taken 

• Verbetert de betrouwbaarheid 

•  De meest geavanceerde servertechnologie  

ter wereld 

• Hoogwaardige beveiliging 

• Schaalbaar 

•  Houdt rekening met een omgeving die voldoet 

aan AVG-regelgeving 

GEAVANCEERDE 
IT-OPLOSSINGEN  
VOOR KLEINE
EN MIDDELGROTE 
BEDRIJVEN



Function Hub Edge
Admin Dashboard Asset management • •

Wi-Fi management •

Storage & backup overview • •

User management • •

Konica Minolta MarketPlace • •

Application management • •

User Dashboard File sharing • •

Multifunction printing •

Collaboration suite • •

Smart features • •

Additional apps • •

IT Infrastructure Security • •

Multifunction printer •

Storage • •

Cloud • •

Server • •

Wi-Fi access point •

Managed IT Services System security & data protection • •

Storage & back-up management • •

Onsite installation & support • •

Ongoing proactive management • •

Professional IT services • •

Helpdesk • •

Detail Hub Edge
Printen, kopiëren, scannen, faxen 28 ppm –

MFP applications – Open API and IWS Ondersteuning voor Open API en IWS 
App-server voor bizhub MFP-apparaten

Open API- en IWS-apps beschikbaar voor 
bizhubs
App-server voor bizhub MFP-apparaten

IC-kaartlezer MFP-authenticatie
Andere opties beschikbaar

–

Wi-Fi-beheer Configureer en beheer privé- en openbare 
netwerken met Sophos-toegangspunten

–

Toegang op afstand (4G) 4G-verbinding wordt tot stand gebracht 
voor het oplossen van problemen door 
Konica Minolta-service wanneer de 
normale internetverbinding is verbroken

–

Hub & Edge

Unified threat management Gebaseerd op Sophos XG Firewall

Identiteitsbeheer Beheer van gebruikers en rollen met Active Directory-integratie. Opties omvatten:
- Active Directory als identiteitsbron
- Azure Active Directory als identiteitsbron
- Workplace Hub onderhoudt identificatie zelf

Integratie van Active directory Compatibel met AD 2012, 2016 en Azure Active Directory 

Back-up Back-up naar cloud, lokale opslag, of naar 
beide systemen

Beheer op afstand Volledig beheerd door Konica Minolta

Konica Minolta Marketplace Applicaties kopen Licentiebeheer

Bestandsdeling Upload en deel bestanden intern 
Toegewezen stations

Virtualisatielaag Installeer Windows-servers

Ondersteunde browsers Chrome, Firefox en Microsoft Edge

Certificering Draagt bij aan een omgeving die voldoet aan AVG-regelgeving

VERGELIJKING

WORKPLACE HUB


