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HET ZIJN DE KLEINE DINGEN...
... DIE SAMEN HET VERSCHIL MAKEN. 

Grote uitdagingen waar organisaties over de hele wereld voor staan, gaan over het effectieve beheer 
van informatie en het terugdringen van papier om de efficiëntie te verbeteren. Of u nu een grote 
onderneming, een onafhankelijke professional of een klein bedrijf bent, het effectief beheren van 
informatie en documenten is essentieel voor succesvolle activiteiten in moeilijke tijden.
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Meer mobiliteit, productiviteit en samenwerking

Betrouwbare besluitvorming door snelle 
toegang tot de nieuwste relevante gegevens en 
documenten

Verhoogt de productiviteit van uw bedrijf door 
versnelde , transparante workflows te creëren 

Bespaar kostbare tijd dankzij de automatisering 
van routinematige kantoortaken

Beveilig bedrijfskennis en deze beschikbaar stellen, 
ongeacht de locatie

Verlaag uw kosten door snelle toegang te bieden 
tot bedrijfsrelevantedocumenten en gegevens en 
verhoog uw ROI

Ondersteuning van nalevingsrichtlijnen

Naadloos content- en documentbeheer helpt u controle te houden over de contentstromen van 
uw bedrijf

Verlaat u soms uw (thuis)kantoor en vraagt u zich af wat u daadwerkelijk hebt gedaan en waardoor de tijd zo snel is omgegaan? 

De meeste medewerkers besteden veel tijd aan terugkerende taken: Documenten moeten worden gescand, verwerkt 

en afgeleverd op een andere bestemming, bijvoorbeeld een andere afdeling of een CRM-systeem. Informatie moet op 

verschillende locaties worden bijgewerkt. Al deze administratieve taken vergen veel handmatige handelingen en zijn 

onderhevig aan menselijke fouten.

Met een naadloos geïntegreerde, geautomatiseerde workflow voor content- en documentbeheer kunnen medewerkers 

documenten veel efficiënter beheren en consistent in verschillende systemen met informatie communiceren.

DE VIER GROOTSTE UITDAGINGEN 
VOOR BEDRIJFSPROCESSEN:

66%
KOSTEN VERLAGEN 

EN EFFICIËNTIE 
VERBETEREN

39%
KLANTERVARING 

VERBETEREN

38%
FOUTEN EN 

VERTRAGINGEN 
VERMINDEREN

30%
PAPIER VERMIN-

DEREN

Bereik het volgende niveau van digitale volwassenheid:
Voordelen van informatie- en documentbeheer in één 
oogopslag

Verbeter mobiele werken om u aan te passen 
aan een nieuw normaal: Het delen en beheren 
van documenten en informatie vanaf elke locatie

Bron: Comspec Consulting & Konica Minolta, Improving and Automating Business Operations 
through Information Management - een benchmarking-enquête, 2018

MANAGED APPLICATION SERVICES. TIE VOLLEDIG BEHEERDE



... DIE SAMEN HET VERSCHIL MAKEN.

DOCUMENT- EN INFORMATIEBEHEER IN COMBINATIE MET EEN VOORBEELDIG 
ECOSYSTEEM: 
EEN SCHAALBARE END-TO-END-SERVICE VOOR EEN REEKS
BEDRIJFSPROCESSEN ZODAT U ZICH OP UW KERNACTIVITEITEN KUNT RICHTEN

Back-up van uw gegevens 
op locatie of in de cloud 

Hoogwaardige MFP
bizhub i-serie

Server die uw 
bedrijfsapplica-

ties host, volledig 
beheerd door 

Konica Minolta 

Applicaties en 
servers zijn altijd 
up-to-date door 
preventief en 
herstellend 
onderhoud

Maximale gege-
vensbeveiliging 

door toonaange-
vende firewall-

technologie

AVG-compatibele en 
gecertificeerde 

datacenters in Europa

IT-middelen 
op aanvraag

DOCUMENTEN 
CONTENT

Managed Application Services, powered by Konica Minolta, biedt u eenvoudig toegang tot een reeks aan software en 

applicaties, zoals document- en informatiebeheer. U profiteert van functionaliteit en wij zorgen ervoor dat ze up-to-date, 
beveiligd en stabiel draaien op de achtergrond. 

Konica Minolta integreert en beheert uw applicaties en bijbehorende hardware in een alles-in-één-oplossing, 
zodat u tijd bespaart in uw dagelijkse werkzaamheden.

CONTRACTEN  
SALES

REKENINGEN 
ACCOUNTS

KWALITEIT  
NALEVING

PRODUCTIERI-
SICOBEHEER

CASUSSEN  
RECORDS

PROJECTEN 
RAPPORTEREN

SAMENWERKING 
TUSSEN WORKFLOWS

HR-TRAINING

ONDERTEKENEN 
ARCHIVEREN

AUTOMATISCH 
VASTLEGGEN

 Een volledig beheerde oplossing met mogelijkheden op locatie en een overbrugging naar de cloud voor gestroomlijnde workflows.

LEVEREN

360°-OVERZICHT :
 LEVENSCYCLUS  

VAN UW 
DOCUMENTEN EN 

INFORMATIE

CONCEPTIE

BESTANDEN/
INFORMATIE DELEN 

EN BEHEREN

LEVERING / 
DISTRIBUTIE SAMENWERKING 

TUSSEN AFDELINGEN 
EN DERDEN

ARCHIVEREN

l  Documenten en informatie automatisch vastleggen vanuit meerdere bronnen, 
zoals mobiele apparaten, Google Cloud Print, e-mail, MFP gebruikersbox 

l  Documenten kunnen automatisch worden geconverteerd naar andere formaten
en worden verwerkt met verschillende features 

l Eenvoudig content ophalen

l  Classificeer en vind uw informatie en bestanden eenvoudig in uw 
bedrijfspakket (slimme en dynamische indexering/Business Process Services)

l  Beheer van bestanden en informatie consistent in verschillende 
systemen 

l  Met behulp van de hoogste coderingsstandaarden kunt u op veilige wijze
juridische documenten uitwisselen, delen en verzenden naar uw klanten, 
uw assistent en het bestuur

l  Vereenvoudig het samenwerken en uitvoeren van juridische handelingen
door middel van naadloze workflows

l  Flexibel mobiel werken – print documenten en krijg toegang tot informatie 
vanaf elke locatie!

l  Automatische routering van content naar mappen, FTP-servers, MFP's of 
e-mailontvangers

l Archiveer en sla uw digitale documenten en informatie veilig op

Bewaking van de 
volledige IT-omge-
ving en uw bedri-
jfstoepassingen 
gehost op de Work-
place Hub

3 MANAGED APPLICATION SERVICES. 

KONICA MINOLTA BIEDT EEN SELECTIE VOLLEDIG BEHEERDE
WORKFLOWS DIE U ONDERSTEUNEN IN UW DAGELIJKSE TAKEN
Onze bedrijfsoplossingen bieden een 360°-overzicht van uw documenten en informatie. Als zodanig helpen ze de 
prestaties van uw bedrijf te verbeteren door mensen te helpen informatie effectief op te slaan, te vinden en goed te 
keuren. Open uw gegevens vanaf elk apparaat, en wees verzekerd van maximale bescherming en beveiliging. 
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–  Meer tijd om u te richten op uw bedrijfskritische taken, omdat we u verlossen van 

operationele IT-lasten

–  Altijd up-to-date printhardware en applicaties met slechts een paar 

interne middelen 

–  Gemoedsrust: Geautomatiseerde back-up en herstel van gegevens, 

evenals beveiligingsupdates

–  Kostentransparantie door een vaste maandelijkse vergoeding maakt zakelijke 

planning eenvoudiger

– Verlaging van de operationele IT-uitgaven

– Schaalbare services die meegroeien met de evolutie van uw bedrijf

–  Neem snellere beslissingen met betrekking tot uw bedrijf, terwijl wij zorgen voor het 

operationele IT-beheer

Konica Minolta ondersteuning en service:

– Installatie en configuratie van hardware en -

software

– Bijwerken van virtuele machines

– Beveiligingsupdates (bijv. antivirus, UTM)

– Maken van accounts en gebruikersrechten

– Maken van WiFi-toegangspunten (privé en openbaar)

– Gebruikersondersteuning

– Updates zodra een nieuwe versie beschikbaar is

– Afhandelen van incidenten met betrekking tot 

hardware en software

ONZE TOONAANGEVENDE PARTNERS 
VOOR EEN HOOGWAARDIGE OPLOSSING:

Onze belofte
Als mondiaal bedrijf met een sterk lokaal 

servicenetwerk in meer dan 150 landen helpt 

Konica Minolta u het volgende niveau in de 

digitale ontwikkeling van uw organisatie te 

bereiken, zodat u een succesvolle, beveiligde 

en duurzame organisatie kunt runnen in een 

steeds veranderende wereld.

Door onze jarenlange ervaring in het beheer van 

printwerk, gecombineerd met een uitstekende 

expertise in IT-services, leveren we de Intelligent 

Connected Workplace op uw voorwaarden. 

Wij staan bekend om onze Smart Workplace 

Vision (Keypoint Intelligence, 2018) en uw 

partner voor het identificeren en mogelijk 

maken van digitaliseringsprojecten.

MANAGED APPLICATION SERVICES: 
UW VOORDELEN IN EEN NOTENDOP

Konica Minolta Business Solutions Belgium N.V. - www.konicaminolta.be

Konica Minolta Business Solutions Nederland BV - www.konicaminolta.nl




