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WORKPLACE HUB

ESITTELYSSÄ
HUB
Tulevaisuuden perusta luodaan
nyt.

Tulevaisuuden työympäristö on itsessään älykäs. Tulevaisuudessa
ihmiset, tila ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa saumattomasti ja
intuitiivisesti. Tarvitsemasi tieto ja IT ovat tarjolla työskentelytapasi
mukaisesti ja niitä voidaan hallita keskitetysti. Tehokkaasta
työskentelystä ja yhteistyöstä tulee normi. Liiketoiminnan tehokkuus
on olennaista ja Hubin avulla yritykset voivat hyödyntää uudenlaista
potentiaalia toiminnassaan.
Hub on yksi Workplace Hubin monista sovelluksista. Se luo
tulevaisuuden työympäristön tehostamalla yrityksesi olemassa
olevan teknologian käyttöä. Hub skaalautuu yrityksesi kasvun ja
tarpeiden myötä, joten voit unohtaa IT:n ja keskittyä kehittämään
oman yrityksesi tulevaisuuden liiketoimintaa.
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MENESTYKSEN
MAHDOLLISTAJA
PIENILLE
& KESKISUURILLE
YRITYKSILLE
Hub nostaa IT-infrastruktuurisi, tietoturvasi ja
liiketoimintasi tehokkuuden aivan uudelle tasolle.
Pk-yritysten IT-järjestelmät ovat usein peräisin useilta eri
toimittajilta, jolloin kaikkien järjestelmien saumaton hallinta
on mahdotonta. Erilaiset järjestelmät eivät keskustele
keskenään tai pysty toimimaan intuitiivisesti yhteen. Tämä
tarkoittaa sitä, että jokin yrityksesi sovellus tai järjestelmä
saattaa lopettaa yllättäen toimintansa tai yrityksesi
liiketoiminta voi olla altis tietoturvariskeille. Vikatilanteita
selvittäessä aikaa hukkuu monen eri toimittajan kanssa
asioidessa. Kun toimittajilla on erilaiset ehdot palvelun
sisällöstä, IT-kustannusten ennakoiminen on liki
mahdotonta.
Hub tarjoaa tähän ratkaisun. Se integroi kaiken IT:n
yhteen järjestelmään, joka toimii liiketoimintasi hyväksi.
Se luo luotettavan infrastruktuurin, jonka toiminnasta
ei tarvitse huolehtia ja siten voit keskittyä enemmän
lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Se on niin sanottu yhden
luukun virtuaalinen IT-osasto, joka tukee liiketoimintaasi
auttaen samalla hallitsemaan päivittäisiä kustannuksia. Se
tarjoaa tietoturvaa ja ominaisuuksia, joista pk-yrityksissä
saa harvoin nauttia, ja on samalla ensimmäinen askel kohti
tulevaisuuden työtä.

WORKPLACE HUB
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IT, JOHON VOIT
LUOTTAA
Hub muuttaa tavan hallita ITympäristöänne ja liiketoimintaanne.
Tietoturva on maailman huippua
Pysäytä tietoturvahyökkäykset ja -uhat.

Täsmällisempää liiketoiminnan suunnittelua
IT-kulut budjetoidulle tasolle.

Suojaa tietoverkko ja käyttäjät yleistyviltä haitallisilta
tietoturvahyökkäyksiltä. Sophos XG Firewall
palomuuri antaa kokonaisvaltaista uuden sukupolven
tietoturvasuojaa, joka automaattisesti estää
tietoturvauhkia, paljastaa näkymättömiä riskejä ja
monitoroi mitä verkossasi tapahtuu.Workplace Hub
-palveluun kuuluu tietoturvan valvomisen lisäksi se, että
päivitämme suojaustilaa jatkuvasti.

Hub on kokonaisvaltainen yhden toimittajan ratkaisu
kaikkiin IT-tarpeisiinne. Kokonaiskustannusten ja
kulutuksen seuranta helpottuu, kun on yksi sopimus
ja selkeä kuukausihinta. Samalla voitte hyvästellä
lisäkustannukset, jos jotain yllättävää tapahtuu.

Hub integroituu nykyisiin järjestelmiisi, joten saat
maailman parhaan kyberturvan lisäksi vakaan
ja vikasietoisen tietoturvaratkaisun, joka suojaa
liiketoimintaasi liittyvät järjestelmät. Joten voit tehdä
työsi tietoisena siitä, että liiketoimintanne on turvassa.

Hub tarkoittaa yhden toimittajan kanssa asioimista
ja yhtä numeroa kaikelle IT-tuelle. Hoidamme kaiken
asennuksesta huoltoihin ja jatkuvaan palveluun.
Takaamme, että IT toimii tehokkaasti ja tietoturvallisesti
kaiken aikaa.

Kaikki tuki yhdestä paikasta
Tuen saatavuus on yksinkertaista ja luotettavaa.

WORKPLACE HUB

Skaalautuva ja tehokas ratkaisu
Valmistele liiketoimintanne tulevaisuutta varten.
Hub luo tarvittavan infrastruktuurin, jotta IT:nne toimii
tehokkaasti. Se hyödyntää tulevaisuuden teknologioita
mahdollistaen yrityksenne olemassa olevien järjestelmien
ja sovellusten käytön eikä esimerkiksi uusia palvelimia ole
tarvetta hankkia. Kaikki olemassa olevat sovelluksenne
ovat käytettävissä kuten ennenkin. Parasta on se, että
voitte helposti lisätä IT-ympäristöönne uusia teknologioita
ja järjestelmiä niiden tullessa saataville. Näin varmistatte,
että yrityksenne on edelläkävijä kaiken aikaa.
Tukee GDPR-yhteensopivuutta IT-ympäristössä
Auditointi yksinkertaistuu ja helpottuu
Yhdistämällä kaikki järjestelmät ja tiedot yhdessä paikassa
Hub tukee GDPR- yhteensopivuutta IT-ympäristössä.
Samalla se säästää aikaa ja kustannuksia, joita aiheutuu
monien järjestelmien auditoinnista.
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MITEN HUB
TOIMII
Workplace Hub on ensimmäinen ratkaisu,
joka yhtenäistää IT:n ja luo kattavan, työtä
helpottavan ja tehostavan IT-infrastruktuurin.

Tuottavuus
Hallinnoit IT-ympäristön tehokkaasti verkkopohjaisten käyttöliittymien avulla *

YLLÄPITÄJÄN NÄKYMÄ

KÄYTTÄJÄN NÄKYMÄ

Toimiva käyttöliittymä, joka antaa ohjakset
sinulle.

Pääset kaikkiin tärkeimpiin
liiketoimintasovelluksiin mistä tahansa.

* Hallintapaneeli on yhteensopiva seuraavien selaimien kanssa: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Varmuuskopiointi
pilveen

Ubuntu-pohjainen
käyttöjärjestelmä

Elasticsearch pilven
backend-etähallinta
ja valvonta

Uusin
palvelinteknologia

 onesalit, valmistus,
K
ohjelmisto- ja
integrointipalvelut,
jatkuva palvelun tuki

WORKPLACE HUB

Infrastruktuuri
Me tarjoamme ohjelmistot, joilla IT-infra toimii.

IT-INFRASTRUKTUURI
Uuden sukupolven palvelin, joka tuo lisäarvoa
nykyiseen toimistoympäristöösi.

Office 365
-integraatio

Hallinnoidut
nimipalvelut

HALLINNOIDUT IT-PALVELUT

Hallinnoimme puolestasi IT-tehtävistä asetusten
määritykset, asennukset ja jatkuvaan hallinnan,
jolloin voitte keskittyä omiin työtehtäviin ja
samalla vapautuu resursseja muihin tehtäviin.

Valvontaohjelmisto,
joka antaa
kokonaiskuvan
Hubin tilanteesta

Pilvihallinta-alusta

Ainutlaatuinen
tietoturvaohjelmisto
yhtenäiseen uhkien
hallintaan
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YKSI KATTAVA
EKOSYSTEEMI
Huippuluokan laitteisto, ohjelmistot ja
palvelut.

OMAISUUDEN HALLINTA

ALUSTA

WI-FI HALLINTA

YLLÄPITÄJÄN
NÄKYMÄ
TALLENNUKSEN &
VARMUUSKOPIOINNIN
YLEISNÄKYMÄ

KÄYTTÄJIEN
HALLINTA
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TIETOTURVA

MONITOIMILAITE

TALLENNUS

PILVI

PALVELIN

WI-FI TUKIASEMA

IT-INFRASTRUKTUURI

TIEDOSTOJEN JAKAMINEN

SOVELLUSTEN HALLINTA

LISÄSOVELLUKSET

MONITOIMILAITE

ALUSTA

KÄYTTÄJÄN
NÄKYMÄ
KONICA MINOLTA
MARKETPLACE

ÄLYKKÄÄT OMINAISUUDET

YHTEISTYÖALUSTA

HALLINNOIDUT IT-PALVELUT

JÄRJESTELMÄN
TURVALLISUUS &
TIETOTURVA

TALLENNUS &
VARMUUSKOPIOINTI

ASENNUS & TUKI
PAIKAN PÄÄLLÄ

JATKUVA ENNAKOIVA
HALLINTA

AMMATTITASOISET
IT-PALVELUT

HELPDESK

HELPOSTI
YHDESTÄ PAIKASTA

WORKPLACE HUB
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TALLENNUKSEN JA VARMUUSKOPIOINNIN YLEISNÄKYMÄ
Tarkista tallennustila yhdellä klikkauksella.
•	Tallenna tiedot paikallisesti tai pilveen. Kaikki tiedot
varmuuskopioidaan Konica Minoltan konesaleihin

YLLÄPITÄJÄN NÄKYMÄ*
Todella yksinkertainen hallittavuus.
Ylläpitäjän näkymässä näet kaiken yhdestä
paikasta ja hallitset kaiken.
Saat täydellisen katsauksen tärkeimmistä
järjestelmistä – käyttäjistä, resurseista, sovelluksista,
palvelimesta, tallennustilasta, langattomasta verkosta,
monitoimijärjestelmistä ja niin edelleen. Se helpottaa
niin resurssien käytön arviointia, palvelusopimusten
päivittämistä, käyttäjien oikeuksien tai infrastruktuurin
tilan hallintaa, toimipisteen tuen muutoksia kuin
sovellusten lisäämistä ja poistamista.

KÄYTTÄJIEN HALLINTA
Erittäin tehokas tapa hallinnoida käyttäjiä.
• Lisää, poista tai ryhmittele käyttäjiä helposti
•	Määritä roolit, yksittäisten henkilöiden oikeudet ja
valtuutustasot (esim. salasanat ja ID-kortit)
•	Helpota ulkoisten sovellusten käyttöä kertakirjautumisella.
Mukana ovat kaikki tarvittavat ominaisuudet, kuten
unohdetun salasanan palautus, salasanojen salaus sekä
tilin käytön esto virheellisten kirjautumisyritysten jälkeen
•	Yhteensopiva Microsoft Active Directoryn ja Azure Active
Directoryn kanssa

KONICA MINOLTA MARKETPLACE
Helppo tapa tarkastella ja hallinnoida kaikkia laitteisto- ja
ohjelmistolisenssejä.
•	Helppo tapa hahmottaa, kuka yrityksessä käyttää mitäkin
• Kohdista laitteisto ja ohjelmisto henkilöille
•	Kohdista uudelleen omaisuus, joka vapautuu työntekijän
vaihtaessa roolia tai lopettaessa työt
•	Osta lisää lisenssejä Konica Minolta MarketPlacen kautta

Oma kauppamme, Konica Minolta MarketPlace, tarjoaa
käyttöön laajan valikoiman verkossa toimivaa ohjelmistoa,
sovelluksia ja IT-palveluita.
• IT-ekosysteemiin saumattomasti integroituvia 		
liiketoimintasovelluksia hyväksytyiltä ulkopuolisilta
kehittäjiltä
• Tulostamiseen liittyvää IWS-ohjelmistoa
•	Ammattitasoisia IT-palveluita esim. työnkulku- tai
asiakirjahallintapohjaisiin ratkaisuihin

LANGATTOMAN VERKON HALLINTA

SOVELLUSTEN HALLINTA

Ohjaa yrityksen Wi-Fi-verkkoa mistä tahansa.
•	Aseta erilaisia Wi-Fi-käyttöoikeuksia, kuten rajoitettu
käyttöoikeus vieraille

Hallinnoi ja kohdista liiketoimintasovelluksia helposti.
• Helppo yleiskatsaus yrityksen nykyisiin sovelluksiin sekä
Konica Minolta MarketPlacen kautta hankittuihin uusiin
sovelluksiin
• Kohdista sovellukset asianmukaisille käyttäjille

OMAISUUDENHALLINTA

*Käyttö verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta. Työpöydän yhteensopivuus: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
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MONITOIMILAITE

KÄYTTÄJÄN NÄKYMÄ*
Portaali parempaan tuottavuuteen.
Käyttäjän näkymä yhdistää tärkeimmät liiketoiminnan
työkalut sekä älykkäät sovellukset, mikä nopeuttaa ja
tehostaa työtä.
Sovelluksia voidaan lisätä helposti Konica Minolta
MarketPlacen kautta tai yhdistämällä ulkopuolisiin
tarjoajiin, jolloin saat uudet älykkäät ratkaisut käyttöösi
heti kun ne tulevat saataville.

TIEDOSTOJEN JAKAMINEN
Jaa ideoita välittömästi ja turvallisesti kollegoiden ja
yhteiskäyttäjien kanssa.
• Helppokäyttöinen verkkokäyttöliittymä paikallisesti 		
tallennetuille tiedostoille
• Tiedot salataan automaattisesti
•	Ilmoitukset ja versioseuranta tarjoavat helpon tavan
seurata viestintää sekä siirtää ja poistaa tietoja

Monitoimlaitteella tulostamisella on sinulle
enemmän hyötyä.
•	Tarkkaa tulostusta, skannausta, kopiointia tai faksausta
mistä tahansa
•	Skannatut dokumentit ja tulevat faksit muunnetaan
digitaalisiksi, jotta ne ovat käytettävissä mistä tahansa
• Nykyiset tulostuksen hallintasovellukset (kustannusten
hallinta, turvatulostus, skannaustyönkulut) integroidaan
saumattomasti

YHTEISTYÖOHJELMISTO
Kehitä työtapoja työkaluilla, jotka parantavat yksilöiden
tuottavuutta, tiimien yhteistyötä ja yrityksen sisäistä
viestintää.
• Chat
• Projektihuoneet
• Suora pääsy postiin, viesteihin, muistiinpanoihin,
tehtäviin, kalenteriin ja osoitekirjaan
• Yrityksen intranet viestimiseen työntekijöille sekä
tärkeiden ilmoitusten tekoon
• Integroitu Office 365:een

ÄLYKKÄÄT OMINAISUUDET
Jatkuvasti kehittyvä ja kasvava valikoima älykkäitä
sovelluksia, jotka parantavat työpaikan tuottavuutta.
• Älykkäitä ominaisuuksia lisätään sitä mukaa, kun niitä
ilmestyy

LISÄSOVELLUKSET
Pääsy Konica Minolta MarketPlacen kautta hankittuihin
lisäsovelluksiin.
• Ylläpitäjä voi lisätä sovelluksia näkymään tai niitä voidaan
käyttää erikseen selaimella

*Käyttö verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta. Työpöydän yhteensopivuus: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

ÄLYKKÄÄMPI
TYÖTAPA
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MONITOIMILAITE
Älykäs Konica Minolta -monitoimilaite, joka tarjoaa nopeaa,
laadukasta ja joustavaa tulostusta sekä kopiointi-, skannausja faksausominaisuudet.

IT-INFRASTRUKTUURI
Kaikki tuodaan yhteen saumattomasti
käyttäen teknologiaa, joka kehittyy
yhdessä liiketoiminnan kanssa.
Hub sisältää Hewlett Packard Enterprise -palvelimen.
Se on suunniteltu kehittymään jatkuvasti, kun
järjestelmä päivittyy ja uusia ominaisuuksia tulee
saataville.

TALLENNUS
Tiedontallennusratkaisu, joka kasvaa liiketoimintasi tahdissa
ja varmistaa jatkuvan palvelun.

PILVI
Paikallinen palvelin varmuuskopioidaan Konica Minoltan
konesaleihin, jotka noudattavat paikallisia säännöksiä ja
antavat tiedoille lisäturvaa.

TIETOTURVA

PALVELIN

Sophos XG Firewall tarjoaa ainutlaatuista turvaa.
•	Estää tuntemattomat uhat
•	Reagoi ongelmiin automaattisesti
• Paljastaa piilotetut riskit
•	Perusliikennemäärän hallinta ja kiintiöt
•	Turvallinen langaton verkko

Räätälöity 10. sukupolven Hewlett Packard Enterprise
-palvelin.
• Vähemmän ilmakitkaa ja melua
• Sisäänrakennettu akkuvarmistus
• Skaalautuva Intel® Xeon® -suoritin
•	iLO5 Asic with Silicon Root of Trust technology
for the industry's best server management and
added firmware security

WI-FI-TUKIASEMA
Mutkaton, turvallinen Wi-Fi, joka on helppo määrittää ja
erittäin joustava. Varmistamme, että Wi-Fi-tukiasemat
vastaavat vaatimuksiasi ja sekä työntekijöiden että vieraiden
yhteydet toimivat kaikkialla toimitiloissa.

TEKNOLOGIAA, JOKA
KASVAA KANSSASI

TUKEA
HALUAMALLASI
TAVALLA

WORKPLACE HUB
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JÄRJESTELMÄN TURVALLISUUS & TIETOTURVA

HALLINNOIDUT IT-PALVELUT
Vapauta aikaasi ja energiaasi antamalla
meidän huolehtia IT:n hallinnasta.
Me hoidamme monimutkaiset, kriittiset tai aikaa vievät
tehtävät, jolloin voit keskittyä liiketoimintaasi. Voimme
hallinnoida useita eri toimintoja, kuten tallennusta,
tietoturvaa, asennuksia ja siirtoja. Helpdeskin ansiosta
tuki on aina käytettävissä.

Olemme täysin valmiina suojaamaan tietojasi ja
järjestelmiäsi haitallisilta hyökkäyksiltä. Käytämme Sophosin
yhtenäistä uhanhallintaa, jonka tarjoama edistynyt
tietoturva suojaa sinua jatkuvasti.
• Kaikki Hubiin syötetty tai siellä käsitelty tieto on suojattu
• Suojaustasoa voidaan muuttaa nopeasti ja helposti 		
ottamalla meihin yhteyttä

TALLENNUS & VARMUUSKOPIOINTI
Luotettavaa tietojen hallintaa ja tallennusta, jotta kriittiset
tiedot pysyvät aina tallessa.
•	Tallenna tiedot paikallisesti tai pilveen. Kaikki tiedot
varmuuskopioidaan Konica Minoltan konesaleihin, jotka
noudattavat paikallisia tietojen tallennusta koskevia
säännöksiä
• Kaikki tiedot voidaan salata tietoturvan parantamiseksi

ASENNUS & TUKI PAIKAN PÄÄLLÄ
Hoidamme alkuasetukset, määritykset ja koulutuksen, jotta
Hub toimii täydellisesti alusta alkaen.
• Verkko-, Wi-Fi-, monitoimilaitteen asetukset
• Nykyisten tietojen perussiirto ja integrointi
• Fyysinen suojaus varkauksia vastaan
• Koulutus järjestelmän käyttöön

JATKUVA ENNAKOIVA HALLINTA
Kun Hub on asennettu, valvomme ja hallinnoimme koko
järjestelmää puolestasi ja etsimme ja korjaamme ongelmat
ennen kuin ne vaikuttavat liiketoimintaasi.

AMMATTITASOISET IT-PALVELUT
Voimme tarjota tiettyihin IT-projekteihin myös lisätukea,
kuten lisälaitteiston ja -ohjelmiston sekä palveluiden
konsultointia ja asennusta.

HELPDESK
Käytettävissä on runsaasti erilaista apua Hubin
hallinnoinnista koko IT-järjestelmän täyteen tukeen asti.
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HUB
KÄYTÄNNÖSSÄ
PIENIKOKOINEN KOULU
Mobiililaitteiden kasvun myötä kouluilla on
lisääntyviä paineita mukautua tilanteeseen
ja toteuttaa opetussuunnitelmaa uusilla ja
vaihtelevilla tavoilla.
Hub auttaa. Se yhdistää langattoman
tulostuksen, EDU-sovellusten ja 3D-tulostuksen
kaltaiset teknologiat yhteen paikkaan, jolloin
teknologiaa on helppo hallinnoida ja oppilaat
saavat hyödyn omista laitteistaan. Näin voidaan
luoda parempi oppimiskokemus laskien samalla
opetuksen hintaa oppilasta kohti.

“ HUBIN ANSIOSTA
VOIMME AJATELLA
UUDELLEEN,
MITEN OPETAMME
OPPILAITAMME, JA
MUUTTAA HEIDÄN
OPPIMISKOKEMUSTAAN”

WORKPLACE HUB

“ TÄMÄ PÄIVITTÄÄ
TEKNOLOGIAMME
JA TEKEE YRITYKSESTÄMME PALJON
TEHOKKAAMMAN”
ASIANAJOTOIMISTO
Monille asianajotoimistoille haasteena on
dokumentaation tehokas hallinta ja suojaus
sekä tulostuskustannusten veloittaminen
oikein.
Hub auttaa. Se tarjoaa integroidun
ratkaisun, joka kattaa tulostus- ja
asiakirjahallintasovellukset, faksipalvelimet ja
digitaaliset avustajat. Sen avulla voi helposti
alentaa kustannuksia ja laskuttaa ne oikein,
samalla kun yleinen tehokkuus paranee.
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“ VIIMEINKIN
TIETOTURVALLINEN
RATKAISU, JOKA
AUTTAA HALLINNOIMAAN
LIIKETOIMINTAAMME ”
HOITOLAITOS
Hoitolaitokset tarvitsevat eri toimijoilta ja
kumppaneilta tietoa erinomaisen hoidon
tueksi. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa, sillä
tukijärjestelmät eivät aina keskustele toistensa
kanssa.
Hub auttaa. Se on turvallinen ratkaisu, joka
yhdistää ja automatisoi työnkulun ja antaa
ohjat sinulle. Dispatcher Phoenix -teknologian
sisällyttämisen ansiosta on helppoa muokata,
miten ja milloin arkaluontoisia potilastietoja
kerätään, jaellaan ja tulostetaan. Näin laitoksen
hallinto helpottuu ja työntekijät voivat keskittyä
enemmän potilaiden hoitamiseen.

WORKPLACE HUB
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RAKENNUSTYÖMAA
Rakennustyömaat ovat luonteeltaan tilapäisiä,
mutta ne vaativat saman teknologian ja
tietoturvan tason kuin pysyvätkin rakennukset.
Hub auttaa. Se on IT-kokonaisratkaisu
dokumentaation hallintaan ja työmaan
turvallisuuden valvontaan. Se on
yksinkertainen ja luotettava, helposti
kytkettävä ratkaisu, joka auttaa työmaata
toimimaan sujuvasti.

“ SE ON VAIVATON &
KUSTANNUSTEHOKAS
RATKAISU PAIKALLISIIN
TARPEISIIMME ”
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PÄHKINÄNKUORESSA
TEKNOLOGIAA, JOKA TOIMII
PUOLESTASI

YKSI KATTAVA JÄRJESTELMÄ

•	IT-ratkaisu tehokkaaseen työntekoon
•	Yhdistää kaikki olemassa olevat teknologiat ja
saa ne toimimaan yhdessä intuitiivisesti
•	Yhdistää ihmiset, tilat ja laitteet
•	Integroi laitteistot, ohjelmistot ja palvelut
usean toimittajan yhteen ratkaisuun
•	Poistaa vanhat rajoitukset
•	Valmis tulevaisuuteen, joten se laajenee
tarvittaessa
•	Suojattu tietoturvauhilta Sophosin
uusimmalla uhanhallintateknologialla
•	Yhdistää paikallisesti ja pilvessä toimivan
teknologian

•	Yksi vakioitu tapa IT:n hallintaan toimittajasta
riippumatta
•	Yksi tapa suunnitella, arvioida ja hankkia
kattava IT
•	Yksi sopimus tarpeidesi perusteella
•	Yksi käyttöönottopuhelu
•	Yksi paikka, jossa koko IT sijaitsee – alan
parhaat komponentit ja turvallisuus
•	Yksi käyttöliittymä, josta koko IT:tä voi käyttää
ja hallita
•	Yksi opeteltava käyttöliittymä
•	Yksi yleiskatsaus IT-resurssien käyttöön
•	Yksi tapa laskea IT:n kokonaiskustannuksia
• Yksi alusta, joka kasvaa liiketoimintasi mukana

WORKPLACE HUB

VAPAUTTAA POTENTIAALISI
• Poistaa toistuvat IT-tehtävät
• Parantaa standardeja
• Lopettaa ei-toivotut häiriöt
• Alentaa IT:n kokonaiskustannuksia
•	Antaa vapauden keskittyä siihe, mikä on
tärkeintä
•	Antaa käyttöösi paljon suuremman yrityksen
IT-kyvyt
•	Voit unohtaa IT:n tai käyttää sitä kilpailuetuna
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OMINAISUUDET
YLEISKATSAUS
Ominaisuudet

Huomautukset

Tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus
Monitoimilaitesovellukset –
Open API ja IWS
IC-kortinlukija

28 sivua/min.
Open API ja IWS-tuki
Sovelluspalvelin bizhub-monitoimilaitteille
Monitoimilaitteen todennus
Muita vaihtoehtoja saatavana
Perustuu Sophos XG Firewalliin
Määritä ja hallinnoi yksityisiä ja julkisia
verkkoja Sophos-tukiasemien avulla
Käyttäjien ja roolien hallinta Active
Directory -integraatiolla. Valittavana ovat:
– Active Directory identiteettien lähteenä
– Azure Active Directory identiteettien lähteenä
– Workplace Hub ylläpitää identiteettejä itse
Yhteensopiva AD 2012:n, 2016:n ja
Azure Active Directoryn kanssa
Varmuuskopioi pilveen, paikallisesti tai
molempiin

Yhtenäinen uhkien hallinta
Wi-Fi -hallinta
Identiteetin hallinta

Active Directory -integraatio
Varmuuskopiointi
Etähallinta
Konica Minolta MarketPlace
Tiedostojen jakaminen
Etäkäyttö (4G)

Virtualisointikerros
Selaintuki
Sertifioinnit

Täysin Konica Minoltan hallinnoima
Osta sovelluksia
Lisenssien hallinta
Lähetä ja jaa tiedostoja sisäisesti
Yhdistetyt asemat
Konica Minoltan ylläpitö muodostaa 4G-yhteyden
vianetsintää varten, jos internetyhteys
katkeaa
Asenna Windows-palvelimia
Chrome, Firefox ja Microsoft Edge
Helpottaa GDPR:n noudattamista

MITEN TEHDÄ
“ MIETI
TÖITÄ PAREMMIN
JA TEE SIITÄ
TOTTA ”

