
WORKPLACE HUB
RETHINK IT ON 
YOUR TERMS 



TOP 5 PROVOCĂRI ALE COMPANIILOR

INFRASTRUCTURA IT NU ESTE SCALABILĂ 
Lipsa unei infrastructuri IT scalabile este un factor esențial  
în calea productivității muncii și dezvoltării afacerii. 

MANAGEMENT COMPLEX ȘI MENTENANȚĂ IT 
CONSUMATOARE DE TIMP
Menținerea unei infrastructuri IT actuale, gestionarea 
problemelor tehnice și monitorizarea sistemelor pot fi 
frustrante și consumatoare de timp - mai ales atunci când 
sunt disponibile prea puține resurse IT. 

COSTURI IT PREA MARI ȘI NEPREDICTIBILE 
Menținerea transparenței operațiunilor IT este o 
responsabilitate foarte mare, având în vedere dimensiunea 
echipelor, departamentelor și numărul utilizatorilor 
individuali. Controlul costurilor este necesar deoarece 
asigură o planificare adecvată afacerii. 

LUCRUL REMOTE DEVINE NOUA NORMALITATE
Până nu de mult, lucrul de la distanță era considerat 
doar o opțiune. În prezent, lucrul de la distanță devine 
o necesitate pentru ca multe dintre afaceri să poată 
continua. Doar cu instrumentele necesare veți putea 
menține productivitatea muncii angajaților.

SECURITATEA DATELOR ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI  
PE TIMPUL NOPȚII
Securitatea  datelor confidențiale ale companiei este 
esențială. O defecțiune a sistemului sau un atac de 
securitate poate provoca daune mari afacerii, dacă nu 
există o soluție de backup și o strategie de recuperare 
a datelor.  În plus, respectarea normelor GDPR este un 
subiect de actualitate, iar o eventuală bresă de securitate 
ar putea duce la pierderi foarte mari.

Activitățile de lucru zilnice, din ce în ce mai complexe, devin o 
provocare pentru orice tip de business. Infrastructura IT poate 
fi un bun facilitator, dar, în egală măsură,  și un blocaj în calea 
productivității muncii. Deseori, sistemele IT se schimbă atât de 
rapid  încât cu greu reușim să ținem pasul cu ele.

Uitați de toate aceste provocări cu noua generație de soluții IT 
Workplace Hub!
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NOUA GENERAȚIE WORKPLACE HUB 

LUCRAȚI MAI UȘOR CU WORKPLACE HUB. 
INTELIGENT. CONECTAT. SIGUR.

Uitați de problemele IT zilnice cu Workplace Hub.

Lăsați în grija noastră gestionarea sistemului și aplicațiilor IT, eliberând din timpul și 

resursele dumneavoastră pentru alte activități.

Oferim servicii de consultanță și suport 24/7. Suntem la dispoziția dumneavoastră oricând, 
în cazul unei probleme. 

Workplace Hub integrază hardware de ultimă generație, aplicații software avansate, 
securitate de nivel înalt, soluții și servicii IT administrate într-o singură platformă IT scalabilă.

Printr-un singur contract și în baza unui tarif lunar fix, ne ocupăm de platforma 
dumneavoastră IT.  Veți putea beneficia de avantajul colaborării cu un singur furnizor 
pentru gestionarea întregii infrastructuri IT. 

We Rethink the workplace, so it works for you.

Noua realitate a birourilor hibride evidențiază și mai mult necesitatea unui loc de muncă digital, 

care să permită lucrul remote și accesul în siguranță la informații și la fluxurile de lucru, oricând și 

de oriunde.  

Noua generație Workplace Hub reprezintă un element cheie în abordarea strategică a Konica 

Minolta  și definește acel Intelligent Connected Workplace, un birou hibrid ce contectează 

intuitiv oamenii, spațiile și dispozitivele.

Workplace Hub se conectează nativ cu Azure Active Directory, oferind servicii de tip 

„cloud-ready” și flexibilitate sporită în utilizarea aplicațiilor. 

Rethink: IT on your terms.
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UN ÎNTREG
ECOSISTEM
Workplace Hub unifică toată 
infrastructura IT și creează un 
ecosistem all-in-one care ușurează 
munca și o face mai productivă.

Beneficiați de o gamă largă de servicii IT, 
de la instalare și configurare, mentenanță și 
suport 24/7, eliberând din timpul și resursele 
dumneavoastră.

Accesați funcționalități și aplicații IT de 
ultimă generație chiar de la imprimanta 
dumneavoastră multifuncțională. Totul este 
integrat în același loc, optimizând spațiul de 
birou existent.

Beneficiați de flexibilitate în utilizarea 
aplicațiilor și compatibilitate cu alte soluții și 
aplicații, prin intermediul sistemul de operare 
Windows Server.
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*Unele servicii nu sunt incluse în costul pachetului standard. Vă rugăm să contactați reprezentanții noștri de vânzări pentru mai multe informații.

SERVICII ȘI APLICAȚII IT 
ADMINISTRATE
Economisiți timp și resurse, lăsând în grija 
noastră administrarea sistemului IT. 
Suntem aici pentru a vă ajuta să gestionați sarcinile 
complexe, critice și consumatoare de timp. Putem 
administra funcționalități diverse, precum spațiul 
de stocare, aspecte legate de securitate, instalare și 
migrare. Centrul nostru de suport este permanent 
disponibil. 

BACK-UP ȘI STOCAREA DATELOR
Sistem robust de gestionare și stocare a datelor

•  Datele sunt salvate local sau în cloud. Toate datele 
sunt stocate local în Network Attached Storage (NAS). 
Copiile de siguranță ale datelor stocate în cloud sunt 
salvate în centrele de date Konica Minolta, conforme cu
reglementările locale de stocare a datelor.

• Toate datele pot fi criptate pentru securitate
suplimentară

INSTALARE ȘI SUPORT ONSITE
Ne ocupăm de instalare, configurare și instruire, astfel

încât Workplace Hub să funcționeze în condiții optime.

• Configurare rețea, imprimantă multifuncțională

• Integrarea serverelor deja existente, începând cu 
Windows Server 2012 

• Migrare și integrare date existente

• Securitate fizică împotriva furtului

• Instruire pentru utilizarea sistemului

• Upgrade-ul sistemelor de operare vechi, precum
Windows Server 2008 

MENTENANȚĂ PROACTIVĂ PERMANENTĂ

Odată ce Workplace Hub este instalat, monitorizăm și 
gestionăm de la distanță întregul sistem, identificând și 
rezolvând problemele, înainte ca acestea să vă afecteze 
afacerea. 

SERVICII IT PROFESIONALE 
De asemenea, oferim suport pentru proiecte IT 
specifice, inclusiv consultanță și instalare echipamente 
suplimentare, software și servicii.

PLATFORMA DE HOSTING VMS   
Găzduirea aplicațiilor de business în platforma Workplace 
Hub poate centraliza și minimiza astfel necesarul de 
echipamente IT.

•  Aplicațiile sunt permanent securizate și monitorizate
proactiv, având și o copie de siguranță

•  Integrare cu software-ul existent pentru imprimarea și
gestionarea documentelor

CENTRU DE SUPORT
Servicii variate, de la administrare până la suport

complet, pentru întregul sistem IT.

SECURITATE ȘI PROTECȚIE DATE
Suntem pregătiți să preluăm sarcina protecției datelor

și sistemelor IT. Ne bazăm pe Sophos, ca principal

instrument de asigurare a securității.

• Toate datele introduse sau procesate sunt protejate

• Adaptarea nivelului de securitate la situații punctuale
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INFRASTRUCTURA IT
Totul este reunit într-un singur loc, folosind 
tehnologii care evoluează odată cu afacerea 
dumneavoastră.

Workplace Hub include o imprimantă 
multifuncțională, spațiu de stocare, server Hewlett 
Packard Enterprise, Firewall cu Management Unificat 
al Vulnerabilităților (UTM). Este un sistem scalabil 
care permite adăugarea de noi funcționalități, pe 
măsură ce devin disponibile, prin intermediul unor 
upgrade-uri livrate periodic.

SPAȚIU DE STOCARE
O soluție scalabilă de stocare și recuperare a datelor.

CLOUD
O copie de siguranță a serverului local este stocată 
în centrele de date Konica Minolta, conforme cu 
reglementările locale, oferind securitate suplimentară 
datelor.

SERVER
Server dedicat Hewlett Packard Enterprise
• Procesoare Intel® Xeon® de ultimă generație
• Flux redus de aer și nivel scăzut de zgomot
• Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 

• Procesoare Intel® Xeon® de ultimă generație

WINDOWS SERVER
Se integrează perfect în infrastructura existentă și oferă 
funcționalități Cloud îmbunătățite.

SECURITATE
Sisteme avansate de securitate, bazate pe cea mai recentă 
tehnologie Firewall cu Managementul unificat 

al vulnerabilităților.

IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ
Tehnologia avansată a echipamentelor de printare 
bizhub® i-Series asigură operare rapidă, de oriunde și 
oricând.*

• Tehnologia echipamentelor bizhub i-Series A3 color

• Rezoluție înaltă de printare, scanare, copiere sau fax

•  Documentele scanate și faxurile primite sunt convertite 
electronic pentru a le putea accesa de oriunde

•  Aplicații de printing management (managementul 
costurilor, printare securizată, fluxuri de scanare) 

* Serviciile de printare și scanare pot avea diferite specificații. Vă rugăm să contactați reprezentanții noștri de vânzări pentru mai multe informații.
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APLICAȚII UTILIZATOR
Indiferent ce ne rezervă viitorul – noi 
suntem pregătiți.

Portofoliul nostru de servicii scalabil și flexibil  se 
adaptează spațiului de lucru, punând oricând la 
dispoziția dumneavoastră aplicațiile de care aveți 
nevoie.

KONICA MINOLTA MARKETPLACE
Konica Minolta MarketPlace este o soluție facilă de 
căutare, achiziționare și descărcare  a aplicațiilor 
destinate echipamentelor de printare Konica Minolta.

•  Acces la aplicații de tip Scan to Cloud (OneDrive, 
Google Drive, SharePoint și altele)

•  Panou de control customizabil 
•  Tehnologie de ultimă generație - cu noi aplicații 

adăugate continuu în Konica Minolta MarketPlace, 
veți putea beneficia de ultimele trenduri în materie de 
tehnologie

APLICAȚII CLOUD MICROSOFT
Acces la o gamă completă de aplicații Cloud Microsoft                
• Compatibilitate cu sistemul de operare Windows Server                                                                                                       

*Opțional. 

WORKPLACE GO *
O modalitate simplă de a accesa informațiile de care 
aveți nevoie dintr-un singur loc, pentru a îmbunătăți 
productivitatea, colaborarea și comunicarea.

• Interfață personalizată pentru intranet-ul organizației
•  Acces la toate informațiile din ‘My Board’
• Urmărire task-uri, setare termene, regăsire și partajare 

documente în echipă prin ‘My Team’
• Regăsire informații generale și documente în ‘My 
Company’
•  Instrumente bazate pe cloud, care asigură acces la 

informații din dispozitivele mobile și securitate

PARTAJARE FIȘIERE
Împărtășiți ideile imediat și în siguranță, cu colegi și
colaboratori.
• Interfață web ușor de utilizat 
pentru fișierele stocate local
• Datele sunt criptate automat
• Notificările și facilitățile de versionare ajută la 
îmbunătățirea comunicării

 
• Utilizare opțională a funcționalităților Cloud

MANAGEMENTUL ACTIVITĂTILOR DE PRINTARE*
Controlul costurilor de printare și fluxuri de printare 
îmbunătățite

• Managementul activităților de printare și costurile 
aferente
• Alocarea drepturilor de acces și roluri pentru utilizatori
• Alocarea costurilor pe departamente / centre de cost și 
rambursarea

MANAGEMENTUL CONȚINUTULUI*
Vizibilitate 360° asupra documentelor și informațiilor.
• Funcționalități de stocare, 
regăsire și aprobare a documentelor
• Lucru hibrid sau la distanță prin tipărirea 
documentelor sau accesarea informațiilor de oriunde
• Economisire timp și resurse prin automatizarea 
sarcinilor de lucru

• Reducerea costurilor prin acces facil și rapid la 
documente și informații
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• Uitați de grija infrastructurii și securității IT

•  Reduceți cheltuielile IT generale și asigurați
predictibilitatea costurilor

• Aveți posibilitatea să vă concentrați pe ceea ce
contează cu adevărat

•  Beneficiați de o soluție scalabilă care se
adaptează la cerințele dumneavoastră de
business

•  Accesați dintr-un singur loc informațiile de care
aveți nevoie, comunicați și colaborați eficient,
oricând și de oriunde,  cu Workplace Go

AVANTAJELE SOLUȚIEI

Workplace Hub se integrează în platforma existentă și unifică toată infrastructura IT 
într-o singură soluție - astfel încât nu veți mai avea nevoie de instrumente, sisteme și 
furnizori diferiți.

WORKPLACE HUB 



SPECIFICAȚII 
PREZENTARE GENERALĂ
Componente* Specificații*

Integrare cu Active Directory Compatibil cu  AD 2012, 2016 și 
Azure Active Directory

Backup Back up în cloud, local sau combinat

Certificări Contribuie la crearea unui mediu de lucru
conform cu GDPR

Partajare fișiere Încărcare și partajare fișiere 
Suportă drivere și Microsoft OneDrive

Cititor de carduri de acces Autentificare MFP 
Alte opțiuni disponibile

Management identitate Managementul utilizatorilor și rolurilor prin
integrare cu Azure Active Directory. 

Konica Minolta MarketPlace Achiziționarea de aplicații 
Gestionarea licențelor

Aplicații MFP – Open API și 
IWS

Open API și suport IWS 
Server de aplicații pentru flota de MFP bizhub

Hardware MFP Flota MFP bizhub i-Series A3 color

Viteza de printare și copiere1 25ppm – 65ppm / A4

Management și monitorizare
de la distanță

Administrate în mod unic. 24/7 monitorizare la 
distanță.

Viteza de scanare 
(simplex/duplex)1

100/200ipm – 140/280ipm

Managementul unificat al 
vulnerabilităților

Tehnologie Firewall de ultimă generație

Virtualizare Instalare și funcționare mașini virtuale cu ultimele 
versiuni de sisteme de operare 64-bit Windows OSs 
Acces de la distanță 

 Workplace Go Opțional. Necesită licență Office 365

* Componentele și specificațiile produsului pot varia în funcție de cerințe.
1 Serviciile de printare și scanare pot avea diferite specificații. Contactați reprezentanții noștri de vânzări pentru mai multe informații.
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 WORKPLACE HUB SMART
Tehnologie modernă pentru birou



TRANSFORMAȚI VIZIUNEA

ÎN REALITATE

PARTNERII NOȘTRI

Prezentă în peste 150 de țări la nivel global, 
Konica Minolta aduce digitalizarea mai aproape de 
companii, contribuind la succesul acestora.

Desemnată lider pentru noua viziune asupra 
industriei de print și pentru abilitatea de a-și adapta 
portofoliul de produse la contextul actual, de către 
IDC, Konica Minolta consideră Workplace Hub un 
element cheie în abordarea sa strategică, „Intelligent 
Connected Workplace” – acel birou inteligent şi 
permanent conectat.

Cu experiență îndelungată pe zona de printing și 
expertiză în domeniul serviciilor IT, Konica Minolta 
pune la dispoziția companiilor platforme inteligente, 
capabile să gestioneze întreaga infrastructură IT. 
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Contact: wph@konicaminolta.ro
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