YOU

U WILT MEER TIJD EN
AANDACHT VOOR UW
DAGELIJKSE WERK.

WE

WIJ BIEDEN DE
CLOUDOPLOSSING
OM UW IT TE
STROOMLIJNEN.

CLOUD
SOLUTIONS
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BEZORGT UW IT-INFRASTRUCTUUR
U ZORGEN?
Komt dit u bekend voor?
–	U zit met een verouderde IT-infrastructuur, waarvan de onderhoudskosten oplopen.
–	U wilt direct kunnen beschikken over de nieuwste updates en softwareversies.
–	U wilt uw licenties op een makkelijkere manier beheren.
–	U wilt dat uw IT-infrastructuur gewoon werkt en u wilt er zich geen zorgen over maken.
–	U wilt tijdelijke werknemers makkelijk kunnen inzetten met de juiste IT-middelen.
–	Uw medewerkers willen werken vanaf elke gewenste locatie.

Inleiding
Konica Minola Cloud Solutions is een hosted service
waarbij de functionaliteit voor printen, scannen en documentmanagement doorgaans wordt aangeboden via de
bekende Konica Minolta-portfolioapplicaties.
De serverinfrastructuur die nodig is om het printen, scannen
en het beheer van de multifunctionals te faciliteren, wordt
gehost binnen de Konica Minolta-cloudomgeving.
Alle diensten van implementatie tot en met het beheer en
onderhoud rond printen en scannen valt – in de breedste
zin van het woord – onder de verantwoordelijkheid van
Konica Minolta.
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CLOUDDIENSTEN: LAGERE TCO,
BETERE PRESTATIES
Volledig beheerd door Konica Minolta
Nu het technologielandschap zich blijft ontwikkelen, zijn
goed onderhouden IT-processen belangrijker dan ooit.
Alleen zo kan een organisatie blijven voldoen aan de
continu veranderende eisen vanuit de business.
Heeft u het gevoel dat u constant IT-brandjes aan het
blussen bent? Raakt u steeds vaker gefrustreerd door
langdurige IT-storingen, onvoorspelbare kosten en een
gebrek aan technische kennis in huis? Konica Minolta
helpt u graag met Managed Services.
We stemmen onze services geheel af op uw business en
budget. Daarmee bieden we u de flexibiliteit om precies
dát onderdeel van het IT-management af te nemen dat u
nodig heeft om uw eigen interne resources aan te vullen.
Of u ons nu van begin tot eind de infrastructuursupport
laat verzorgen of à la carte gebruikmaakt van onze services,
er valt direct een grote last van uw schouders.
Konica Minolta Managed Services omvat alle aspecten die
passen bij een effectief en proactief beheer. Het servicespakket is beschikbaar voor alle technologieën en software
die Konica Minolta ondersteunt.

Breng uw printomgeving naar de cloud
Zoekt u naar mogelijkheden om uw print- en scanomgeving
in de cloud onder te brengen? Onze virtualisatieopties
vormen de ideale oplossing.
Virtualisatie verhoogt de agility, flexibiliteit en schaalbaarheid van uw IT. Workloads worden sneller afgehandeld,
de performance en beschikbaarheid gaan omhoog en
steeds meer processen raken geautomatiseerd. Dit leidt
tot een IT-infrastructuur die beter beheersbaar is en minder
kostbaar in aanschaf en gebruik.
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CLOUDSERVERS: DE KEY-BENEFITS
Maximale beschikbaarheid

Een IT-omgeving waarbij de cloud als infrastructuur dient:

Uw IT-omgeving moet altijd up & running zijn. Dat geldt zeker
voor bedrijfskritische applicaties. Bij Konica Minolta heeft u
altijd een cloudserver met een hoge beschikbaarheid.

Workloadprognose

Hoge schaalbaarheid
Met Konica Minolta Cloud Solutions zet u uw IT-infra
structuur in als een nutsvoorziening, op dezelfde manier
waarop u stroom afneemt bij uw energieleverancier.
U maakt gebruik van de service op basis van een vast
maandbedrag, en Konica Minolta zorgt voor alle infra
structuur die nodig is om de dienst te kunnen leveren.
De server groeit mee met uw organisatie. En u betaalt
alleen voor wat u nodig heeft. De cloud heeft als groot
voordeel dat er altijd extra rekenkracht, geheugen, opslagruimte of netwerkbandbreedte aan uw cloudserver kan
worden toegewezen.
Een traditionele IT-omgeving gebaseerd op legacysystemen:

IT-CAPACITEIT

‘Onderlevering’
van capaciteit

Toegewezen
IT-capaciteit
Workloadprognose

Verspilling
van capaciteit

Vaste
kosten van
IT-capaciteit

Reële workload
TIJD

IT-CAPACITEIT

Geen ‘onderlevering’
van capaciteit

Reductie van
‘overlevering’

Reële workload

Mogelijke
reductie van
IT-capaciteit bij
lagere workload

TIJD

Kwalitatief hoogwaardige hardware en
een premium beveiligingsinfrastructuur
Als het om de hardware gaat, kiezen onze partners alleen
voor de best presterende en meest duurzame componenten.
De servers zijn bijvoorbeeld van Dell en HP, de netwerk- en
beveiligingsinfrastructuur is afkomstig van Cisco en Juniper,
en de centrale opslaginfrastructuur wordt verzorgd door
EMCS en NetApp. Door deze infrastructuur te combineren
met VMware vSphere-virtualisatietechnologie, garanderen
wij u de hoogste betrouwbaarheid en de beste performance.

Eenvoud in server- en applicatiebeheer
Staat er onderhoud aan uw cloudserver op de planning?
Dan verplaatsen we uw server eerst naar een andere
locatie binnen de cloud. Zijn de nieuwe software-updates
geïnstalleerd, dan kunt u eerst op een testlocatie (een kopie
van uw cloudserver) controleren of alles werkt.

Geen investeringen in hardware en software
Nooit meer investeren in dure en overbodige hardware.
Konica Minolta investeert in de volledige IT-omgeving
en u betaalt alleen voor wat u gebruikt.
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ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ
Agile en schaalbaar
U kunt snel reageren op veranderingen binnen uw
organisatie. Uw IT-infrastructuur volgt de ontwikkelingen
van uw organisatie altijd op de voet.

Veilig
Konica Minolta kan u verschillende beveiligingsopties
aanbieden, rekening houdend met de processen en de
competenties binnen uw organisatie. We zorgen ervoor
dat onze cloudoplossing altijd aansluit bij uw behoeften
vanuit business- en securityoogpunt.

Compliance in dataopslag
Dankzij onze ISO27001-certificering kunt u er altijd zeker
van zijn dat de opslag van uw data geheel volgens uw
eisen verloopt en voldoet aan de wettelijke vereisten.

SLA
Konica Minolta biedt u een SLA die aansluit bij de eisen
en wensen van uw organisatie.

Strategische focus
Met Konica Minolta Managed Services brengen we het
aantal dagelijks terugkerende werkzaamheden voor uw
team drastisch terug. Zo kunnen uw medewerkers zich
weer concentreren op die projecten die echte meerwaarde
voor uw organisatie creëren.

Voorspelbare kosten
Konica Minolta maakt de kosten graag voorspelbaar.
Dus geen verrassingen achteraf.

Vooraf zekerheid over de performance
Konica Minolta werkt uitsluitend met toegewijde partijen en
kan altijd opschalen in capaciteit. Zo kunnen we altijd voldoen aan de gestelde prestatie- en beschikbaarheidseisen.
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DE PERFECTE MATCH MET KONICA MINOLTA’S
SOFTWARE PORTFOLIO
Konica Minolta Cloud Solutions biedt u een brede range aan compatibele softwareoplossingen waarmee u de
bedrijfskosten van uw organisatie terugbrengt. Met deze oplossingen richt u uw documentstromen nog slimmer in.
Zo houdt u bijvoorbeeld makkelijker de totale printkosten binnen de perken. Hieronder een selectie uit de vele
oplossingen die we u in combinatie met de Konica Minolta-managed cloud kunnen bieden.

Nuance Autostore
AutoStore is de bekroonde datacapture-oplossing die
zorgt voor een beveiligde distributie van papieren en
digitale documenten en data naar businessapplicaties.
Daarbij maakt de software gebruik van een breed scala
aan capturepunten.

Ysoft SafeQ
Zoekt u een oplossing voor zowel printmanagement
als documentcapture-processen? Dan is YSoft SafeQ
Enterprise Suite de meest waardevolle oplossing voor uw
organisatie. Dit softwareplatform is modulair van opzet.
Zo kunt u beginnen met printmanagement en later – op
een geschikt moment – de documentcapture-workflows
toevoegen. Omdat binnen het platform de verschillende
modules worden gedeeld, betaalt u nooit twee keer voor
dezelfde functionaliteit.

Netaphor SiteAudit
De bekroonde audit- en fleetmanagementtool SiteAudit
is ontworpen voor zowel kleine en middelgrote als
grootzakelijke omgevingen. Deze zeer uitgebreide
fleetmanagementtool biedt beheerders alle belangrijke
informatie over leveringen, voorraad, volume (tellerstanden)
en onderhoudsstatus. SiteAudit regelt automatisch de
aanvulling van papier en toner, neemt de tellerstanden op,
rapporteert voorraadwijzigingen, voert prestatieanalyses uit
en koppelt de storingsmeldingen aan uw helpdesksystemen.
Al deze mogelijkheden verhogen de efficiency binnen uw
operationele processen en verlagen tegelijkertijd de kosten
van het printerparkbeheer.

Vraag nu een analyse aan
Konica Minolta helpt u graag om de juiste softwareoplossing(en) voor uw organisatie te selecteren. Uw Konica
Minolta-salesmanager komt graag bij u langs voor een
eerste analyse.

CLOUD SOLUTIONS 7

Meer weten?
Neem contact op met de experts van Konica Minolta
via marketing@konicaminolta.be.

DATA VORMT DE SUCCESFACTOR VAN ONZE ORGANISATIE. DIE MOET
GEWOON VEILIG ZIJN. KONICA MINOLTA’S ISO27001-CERTIFICERING
GARANDEERT COMPLIANCE EN EEN VEILIGE DATAOPSLAG.

Konica Minolta
Business Solutions Belgium N.V.
Excelsiorlaan 10
1930 Zaventem België
Tel.: +32 (0)2 717 08-11
Fax: +32 (0)2 717 09-11
www.konicaminolta.be
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