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Yritysten IT-osastoihin kohdistuvat odotukset kasvavat kiihtyvällä tahdilla
nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassamme. Paineet kulusäästöistä, innovoinnin edistämisestä, kilpailukyvyn tehostamisesta sekä vahvan ja
turvallisen infrastruktuurin hallinnasta asettavat valtavat paineet IT-osastoille.
Ulkoiset tekijät, kuten kyberturvallisuuden monimutkaistuva luonne, omien
laitteiden käyttö yhteisissä tiloissa ja vaatimustenmukaisuus, vain lisäävät
painetta.
Monet organisaatiot ovatkin päättäneet ulkoistaa IT-järjestelmät ja -ympäristön sekä niiden hallinnan keventääkseen taakkaansa.
Konica Minoltan laajaan valikoimaan kuuluu skaalautuvat IT-palvelut, jotka
tarjoavat liiketoiminnallesi vapautta ja valinnanvaraa. Asiakaslähtöinen lähestymistapamme takaa yrityksellesi juuri teidän liiketoimintaan sopivat ratkaisut
ja palvelut – tänään ja tulevaisuudessa.
Tarjoamme IT-ratkaisun perustuen yrityksesi tarpeisiin.

YRITYKSESI NÄKÖINEN
IT-RATKAISU

MIKSI KUMPPANI HALLINNOIMAAN
YRITYKSESI IT-YMPÄRISTÖÄ?
MITÄ ON IT-HALLINTAPALVELUT?
IT-hallintapalvelut käsittävät yrityskohtaisesti räätälöidyt IT-ratkaisut ja
palvelut, joiden avulla voit keskittyä ydinliiketoimintasi kehittämiseen
tietoturvallisessa työympäristössä. Ulkoistamalla IT-järjestelmät ja -ympäristön
yrityksesi saa käyttöönsä hallinnoidut IT-palvelut - juuri tarpeidesi mukaan.

ULKOISTAMALLA SAAT USEITA ETUJA
Tehokkaalla IT:llä parempaa tuottavuutta
Modernit IT-työkalut ja -palvelut mahdollistavat tehokkaan työskentelyn ajasta
ja paikasta riippumatta. Ympärivuorokautisen valvonnan avulla maksimoidaan
käyttöaika ja varmistetaan tuottavuus. IT-toimintojen optimoinnilla
mahdolliset ongelmat ratkaistaan ennakoivasti aina kun mahdollista.
Asiantuntijuus ja skaalautuvuus
Monissa organisaatioissa IT-osasto tekee töitä suorituskykynsä äärirajoilla tai sillä
ei ole tarvittavaa asiantuntemusta tai mahdollisuutta pysyä mukan IT:n kehityksessä. Teemme yhteistyötä yrityksesi henkilöstön kanssa ja tarjoamme käyttöösi
asiantuntijuuden ja yrityksesi tarvitsemat IT-ratkaisut. Nämä ovat skaalattavissa
yrityksesi tilanteen ja koon sekä mahdollisten muutostilanteiden mukaan.

Kustannusten ennustettavuus
Pienemmät pääomakustannukset ja henkilöstökulut sekä ennustettavat ja
läpinäkyvät laite- ja ohjelmistokustannukset mahdollistavat organisaation
menojen hallinnan ja investointien tuottojen kasvattamisen.
Korkeampi tietoturva ja parempi vaatimustenmukaisuus
Alansa johtavat teknologiat ja työkalut auttavat havaitsemaan mahdolliset
uhat ja haavoittuvuudet sekä suojaamaan liiketoimintasi. On kyse
sitten muun muassa palomuurista tai hallinnoidusta virustorjunta- ja
varmuuskopiointiohjelmistosta, voimme tehostaa tietoturvaasi. Huomioimme
ratkaisuissamme myös ajankohtaiset vaatimustenmukaisuuskäytännöt.
Mahdollista henkilöstösi keskittyminen liiketoimintasi strategisiin
tavoitteisiin
Alati muuttuvan teknologian ja lisääntyvien tietoturvauhkien hallinnointi
estää yritystäsi keskittymästä strategian kannalta tärkeämpiin hankkeisiin,
jotka edistävät kasvua ja innovointia. Hoidamme hallinnolliset IT-tehtävät ja
mahdollistamme teidän keskittyä liiketoimintasi arvon lisäämiseen.
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JOUSTAVAT IT-RATKAISUT
YRITYKSESI TARPEISIIN
Tehokas IT-infrastruktuuri varmistaa yrityksen liiketoiminnan häiriöttömän
toiminnan ja nopean toipumisen häiriötilanteessa.
Ota käyttöösi yrityksesi tarvitsemat IT-ratkaisut tai kokoa yrityksesi näköinen IT.

TIETOTURVAPALVELUT

YRITYSVERKKOPALVELUT

VARMUUSKOPIOINTIPALVELUT

Suojaa yrityksesi liiketoiminta
oikeanlaisten tietoturvaratkaisuiden
avulla

Varmista liiketoiminnan häiriötön
jatkuvuus luotettavilla sisä- ja
ulkoverkkoratkaisuilla

Varmista liiketoiminnassa
tarvittavan tiedon säilyvyys

SOVELLUSPALVELUT

ÄLYKÄS
VIDEOVALVONTA

WORKPLACE HUB

Ulkoista sovelluksien valvonta,
ylläpito ja hallinta

Turvaa toimintaympäristösi
räätälöitävällä
videovalvontaratkaisulla

Yksinkertaista yrityksesi IT
modernin IT-palvelualustan avulla

KONICA MINOLTA TARJOAA LAAJAN
VALIKOIMAN JOUSTAVIA PALVELUITA
SKAALAUTUEN YRITYKSESI TARPEISIIN.
SE ANTAA LIIKETOIMINNALLESI
LISÄMAHDOLLISUUKSIA.

ASIAKASLUPAUKSEMME:

TÄYDELLINEN LÄPINÄKYVYYS
Ei yllätyksellisiä kustannuksia

LUOTETTAVA TUKI
Vastaamme jokaiseen puheluun

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Ratkaisumme perustuvat asiakkaan tarpeeseen

TUKIPALVELUMME

KONSULTOINTI

ASIAKASPALVELU

Asiantuntijamme kartoittavat asiakkaan toimintaympäristön nykytilan
yhdessä asiakkaan kanssa. Konsultoimme asiakasta moderneista ITmahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista heidän liiketoimintaan. Tämän
pohjalta teemme ratkaisuehdotuksen IT-ympäristön kehittämiseksi.

Asiakaspalvelumme palvelee asiakkaitamme valtakunnallisesti ongelmaja häiriötilanteissa ja on asiakkaiden ensisijainen tuki. Se vastaanottaa
palvelupyynnöt ja koordinoi tarvittavat toimenpiteet ongelmien
ratkaisemiseksi.

ENNAKOIVA YLLÄPITO

LÄHITUKI

Toimimalla ennakoivasti vältymme turhilta ongelmilta. Varmistamme
asiakkaiden IT-järjestelmien häiriöttömän toiminnan automaattisella
valvonnalla.

Teknikkomme ratkaisevat asiakkaan yllättävätkin IT-haasteet
ongelmatilanteissa. Ongelmat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan etänä ja
tarvittaessa asiakkaan luona sovitun vasteajan puitteissa.
Lähituki palvelee arkisin 8-16 välisenä aikana.
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KAIKENKATTAVA PALVELUALUSTA - SIIS MITÄ?

WORKPLACE HUB

Miksi mennä vaikeimman kautta, kun IT voi olla myös helppoa? Konica
Minolta on kehittänyt innovatiivisen palvelualustan IT-ympäristön helppoon
hallinnointiin.
Workplace Hub integroi useiden palveluntarjoajien laitteet, ohjelmistot ja palvelut yhdeksi helppokäyttöiseksi ratkaisuksi. Se on ensimmäinen ratkaisu, joka
yhtenäistää IT-järjestelmäsi ja luo kaikenkattavan ekosysteemin, joka tehostaa
ja helpottaa työntekoa. Workplace Hub on helppokäyttöinen virtuaalinen
IT-osasto, joka tukee liiketoimintaasi ja auttaa sinua hallitsemaan päivittäisiä
kustannuksia.
Workplace Hub on kehitetty yhdessä alansa johtavien teknologiatoimijoiden,
kuten HPE:n, Sophosin, Microsoftin, Acroniksen ja ScienceLogicin, kanssa.
Luokkansa parhaista ratkaisuista koostuva saumaton yhdistelmä täyttää
asiakkaiden odotukset.

Kytke virta, käynnistä ja anna palaa.
Workplace Hub toimii täydellisesti heti alusta lähtien, sillä hoidamme asetusten määrityksen, konfiguroinnit ja koulutuksen.
•
•
•
•

Yksinkertaista IT-toimintosi
Lisää tiimien tehokkuutta
Pidä tiedot turvassa
Optimoi IT-kustannukset

Kun Workplace Hub on asennettu, valvomme ja hallinnoimme koko järjestelmää puolestasi etänä ja paikannamme ja korjaamme ongelmat ennen kuin ne
ehtivät vaikuttaa liiketoimintaasi.

KYTKE VIRTA, KÄYNNISTÄ JA
ANNA PALAA.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
FINLAND OY ON PAIKALLINEN,
VALTAKUNNALLINEN JA GLOBAALI
IT-KUMPPANI.
YRITYKSEMME VUOTUINEN
LIIKEVAIHTO ON YLI 20 MILJOONAA
EUROA JA PALVELEMME YLI 2 000
ASIAKASTA SUOMESSA.
TARJOAMME ORGANISAATIOILLE
VAKAUDEN, KETTERYYDEN JA
YKSILÖLLISYYDEN.

MIKSI VALITA KONICA
MINOLTA?
Joustavat sopimusmallit elävät kehittyvän
liiketoimintasi mukana
Yhä useammat yritykset kieltäytyvät pitkistä, vuosia kattavista
sopimuksista. Sen sijaan ne haluavat kustannustehokkaampia,
joustavampia järjestelyitä, joita voi laajentaa liiketoiminnan
kasvaessa.
Laadukkaat ratkaisut kaikenkokoisille yrityksille
Useimmilla pienillä ja keskisuurilla organisaatioilla ei ole
resursseja toteuttaa ja ylläpitää tietoturvallista IT-ympäristöä.
Meidän mielestä kaikilla asiakkaillamme tulisi olla mahdollisuus moderniin työympäristöön, ja sitoudumme tarjoamaan
skaalautuvia IT-ratkaisuja ja laadukasta palvelua.
Tuki
Tarjoamme kattavat tukipalvelut, joihin kuuluu laaja palveluiden hallinnointi ja valvontatyökaluvalikoima. Asiantunteva
tiimimme on käytettävissäsi puhelimella, sähköpostilla tai
paikan päällä. Asiakkaidemme palveluksessa on aina myös
nimetyt asiakkuuspäälliköt.
Matalan riskin ratkaisu
Suuret, maailmanlaajuiset tietotekniikkapalveluiden tarjoajat
eivät välttämättä ole tarpeeksi joustavia eivätkä pysty tarjoamaan asiakkaiden vaatimaa henkilökohtaista palvelua. Monet
pienemmät toimijat voivat tarjota näitä asioita, mutta niillä
taas ei ole yhtä kattavaa palveluvalmiutta, skaalautuvuutta
tai taloudellista vakautta, jonka avulla selvitä haastavista
markkinatilanteista.
Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on osa kansainvälistä Konica Minolta -konsernia.
Ei piilokuluja
Kiinteä, ennakoitava kuukausimaksu parantaa kustannustenhallintaa ehkäisemällä yllättävät kuluerät. Kohtuullisen käytön
linjauksemme sallii odottamattomat käyttöpiikit eikä rankaise
asiakasta niistä.
Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme vapautta ja joustavuutta yhdistettynä
tunnetun globaalin toimijan tuomaan tietoturvaan.

IT-KUMPPANISI
Voimme auttaa sinua riippumatta siitä onko yrityksessäsi tällä hetkellä oma
IT-tiimi vai ulkoistettu IT. Räätälöimme ratkaisumme juuri sinun yrityksellesi
tarvitsetpa sitten täysin hallinnoidun palvelun tai lisäpalveluita olemassa
olevien resurssiesi tueksi.
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JUTELLAAN LISÄÄ.
Ota yhteyttä niin kerromme, kuinka
IT-hallintapalvelumme tukevat, turvaavat ja
optimoivat liiketoimintasi tänään ja huomenna.
myynti@konicaminolta.fi
www.konicaminolta.fi/yhteystiedot

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy
www.konicaminolta.fi

