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Łatwo tracisz kontrolę nad kosztami przetwarzania dokumentów? Masz trudności z efekty-
wnym zarządzaniem i przetwarzaniem zasobów cyfrowych? Tracisz dużo cennego czasu na 
działania związane z utrzymaniem i użytkowaniem urządzeń skanujących i drukujących?
Coraz bardziej rozbudowane środowiska pracy są wyzwaniem dla każdego biznesu. Sprzęt  
i oprogramowanie związane z obsługą dokumentów to kwestie, do których często nie 
przykłada się należytej wagi. Brak właściwego zarządzania tymi sprawami może być czynni-
kiem spowalniającym rozwój każdego biznesu.

Abyś mógł skoncentrować się na tworzeniu doskonałych produktów i świadczeniu wysokiej  
jakości usług, oferujemy Ci znakomite kompleksowe rozwiązanie, które przyniesie Ci liczne 
korzyści na polu działań związanych z produkcją dokumentów i organizacją pracy.

     Stworzymy optymalny ekosystem przetwarzania dokumentów w Twojej firmie.

–  Nieprzejrzystość i nieprzewidywalność 

     kosztów

Zachowanie przejrzystości wszelkich działań 

związanych z drukiem to duże wyzwanie, biorąc 

pod uwagę mnogość różnych zespołów,  

oddziałów i użytkowników indywidualnych w 

danej firmie. Dokładna kontrola kosztów jest 

jednak niezbędna dla właściwego przebiegu 

procesu planowania biznesowego.

–  Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa

     danych i dokumentów

Nawet jeśli korzystasz w swojej firmie z najno-

wocześniejszych usług chmurowych, niektóre 

systemy mogą zawierać dane, których nie da się 

przenieść do chmury. Dodatkowym problemem 

jest działanie w zgodzie ze skomplikowanymi 

przepisami RODO, których naruszenie może 

wiązać się z wysokimi karami.

–  Trudności w utrzymaniu urządzeń  

    (drukujących)

Aktualizowanie oprogramowania, rozwiązy-

wanie problemów technicznych oraz kontro-

lowanie serwerów może być czasochłonnym i 

frustrującym zadaniem.

–  Negatywnie wpływający na  

     produktywność firmy brak zarządzania 

     infrastrukturą druku

Kilka drobnych błędów na poziomie obsługi  

klienta może ujść na sucho. Jeśli firmowy 

sposób zarządzania dokumentami (lub jego 

brak) prowadzi jednak do poważnych błędów 

strategicznych, może to w bardzo negatywny 

sposób wpłynąć na reputację firmy i jej długo-

falową pozycję na rynku, a także niekorzystnie 

odbić się na innych obszarach jej działalności.
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Codzienne wyzwania znajome każdej firmie: 
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SKUTECZNA KONTROLA KOSZTÓW 
DZIĘKI OPTYMALIZACJI DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH Z DRUKIEM

W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo, bez względu na to, 

czy jest to mała firma, duża korporacja, organizacja publiczna czy 

instytucja oświatowa stara się maksymalnie zwiększać przejrzystość 

swych działań oraz kontrolować wydatki. Jednym z kluczowych 

wymogów w tym zakresie jest dokładna analiza wszystkich pro-

cesów związanych z drukowaniem i przepływem dokumentów.

Platforma Workplace Hub oferuje jednolite i kompletne rozwiązanie integrujące twoje aplikacje z szeregiem różnych 

usług.

DO PRACY ZARZĄDZANEJ POPRZEZ PLATFORMĘ WORKPLACE HUB:

Kopia zapasowa 
danych w chmurze

Serwer druku 
zarzadzany 
przez firmę 
Konica Minolta

Kopia zapasowa 
danych na 

lokanym dysku/
serwerze

Firewall

Zarządzanie usługi ITZarządzanie 
zasobami IT na 

żądanie

Administracja 
i utrzymanie oraz 

działania 
prewencyjne

Bierzący monitoring 
systemu IT

          SPRZĘT 

URZĄDZENIE SIECIOWE

PIN
Login i hasło
Karta/badge
Smartphone

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ DOKUMENTÓW 

ŹRÓDŁA DRUKU

E-MAIL

URZĄDZENIA MOBILNE

STACJA ROBOCZA/
LAPTOP

SERWER DRUKU

SERWER HOSTUJĄCY

SPRZĘT

UWIERZYTEL NIANIE
PIN
Login i hasło
Karta/badge
Smartphone

URZĄDZENIE SIECIOWE

Zarządzanie drukiem może być pomocne w wielu kwestiach:

–  Dokładna kontrola wydruków i kosztów: Sporządzane na żądanie automa-

tyczne raporty z kompleksowymi, szczegółowymi analizami i uporządkowanymi 

informacjami dotyczącymi wszelkich działań związanych ze środowiskiem druku. 

–  Przypisywanie i zwrot kosztów: Aby ułatwić śledzenie historii druku w danej 

firmie, wszystkie związane z nim czynności mogą być na bieżąco monitorowane. I 

przypisywane do centrów kosztowych. 

–  Scentralizowane zarządzanie użytkownikiem:  Użytkownicy mogą logować 

się do urządzeń za pomocą karty uwierzytelniającej, poprzez wprowadzenie da-

nych  potwierdzających tożsamość lub kodu PIN. O sposobie  logowania decyduje 

administrator systemu. 

–  Zarządzanie budżetem: W celu skuteczniej kontroli kosztów administrator 

może przydzielić poszczególnym użytkownikom określony budżet, który mogą 

przeznaczyć na czynności związane z drukiem, kopiowaniem, skanowaniem, itd.

 ŹRÓDŁA DRUKU

E-MAIL

URZĄDZENIE  PPRZENOŚNE

STACJA ROBOCZA/
LAPTOP

Platforma informatyczna Workplace Hub PRO zapewnia dostęp do różnego rodzaju rozwiązań i aplikacji, m.in. do  
zarządzania drukiem lub do elektronicznej archiwizacji dokumentów. Klient może z nich spokojnie korzystać i być pewnym, 
że są one aktualne i bezpieczne w użytkowaniu. Platforma Workplace Hub oferuje rozwiązanie hybrydowe, które łączy ze 
sobą możliwość działania zarówno na lokalnym serwerze, jak i w chmurze.
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> OD TWOJEJ OBECNEJ ORGANIZACJI PRACY .... 

LEPSZY PRZEPŁYW 
DOKUMENTÓW
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 – Nowoczesna infrastruktura przetwarzania dokumentów bez potrzeby   

     posiadania wewnętrznych zasobów

– Automatyczna kopia zapasowa i odzyskiwanie danych, jak również 

    aktualizowane na bieżąco systemy zabezpieczeń

– Stała miesięczna opłata i przejrzystość kosztów

– Ograniczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu IT

– Możliwość dopasowania usług do potrzeb własnego biznesu

– Wygoda i pewność w zarządzaniu informacją biznesową, dzięki  

    inteligentnej archiwizacji i szybkiemu wyszukiwaniu dokumentów

Obsługa i Serwis Konica Minolta:
– Instalacja i konfiguracja sprzętu  i oprogramowania 

Workplace Hub

– Aktualizacja maszyn wirtualnych

– Aktualizacja systemów bezpieczeństwa 
(np. antywirus, zapora UTM)

– Tworzenie kont i uprawnień użytkownika

– Tworzenie punktów dostępu WiFi (prywatnych  
i publicznych)

– Asystent Użytkownika Workplace Hub

– Aktualizacja Workplace Hub w przypadku pojawienia 
się nowej wersji

– Rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z 
funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania 
Workplace Hub

NASI PARTNERZY:

Nasza obietnica
Jako firma o zasięgu globalnym z szeroko rozwiniętą 

siecią usług w ponad 150 krajach, Konica Minolta 

pomaga klientom w przejściu na wyższy poziom 

transformacji cyfrowej w ich firmach, umożliwiając im 

tym samym skuteczne, bezpieczne i zrównoważone 

prowadzenie biznesu w dzisiejszym dynamicznie  

zmieniającym się świecie.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu 

w obszarze zarządzania produkcją i przepływem  

dokumentów w organizacji, połączonemu z bogatą 

wiedzą z zakresu usług informatycznych, możemy 

dopasować naszą ofertę do twoich potrzeb i świadczyć 

swoje usługi na twoich warunkach. 

Jesteśmy Twoim partnerem we wspólnym tworzeniu 

inteligentnego miejsca pracy. Identyfikujemy  

potencjalne wyzwania i proponujemy optymalne 

rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Twojego 

biznesu.

APLIKACJE I ROZWIĄZANIA NA 
PLATFORMIE WORKPLACE HUB PRO: 
PRZEGLĄD KORZYŚCI


