BUDOUCNOST
PRÁCE

BUDOUCNOST PRÁCE

“ TICHÁ REVOLUCE

VE VYUŽITÍ
LIDSKÉHO
POTENCIÁLU ”

PŘEDSTAVTE SI
TECHNOLOGII,
KTERÁ JE
VYSTAVĚNÁ
PŘESNĚ PODLE
VAŠICH POTŘEB
Umožňuje vám pracovat tak, jak chcete.
Přizpůsobuje se vám, pracuje pro vás a
podle vás. Neomezená. Robustní. Intuitivní.
Propojená s ostatními technologiemi.
Zní to dobře? Vždyť je.

Workplace Hub je navržený pro lidi a jejich práci. Jeho jedinečnost
spočívá v tom, že vůbec poprvé propojuje všechny technologie
tak, aby pracovaly ve váš prospěch.
Bezchybně propojuje systémy, zařízení a software do jediné
vrstvy a dává jim společný jazyk. Vaše osvědčené i nové nástroje,
zařízení a aplikace tak fungují společně v jediném rozhraní, což
vám dává svobodu pracovat tak, jak chcete.
Je určený firmám, které chtějí intuitivně propojovat lidi, místa a
zařízení. Vyžadují plynulý tok informací. Přejí si spravovat veškeré
IT z jediného místa. Chtějí, aby se efektivní spolupráce stala
pravidlem a výkonnost hlavní prioritou – a to vše, aby jim dalo
zcela nový obchodní potenciál.
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PRACUJTE TAK,
JAK BY TO MĚLO BÝT
Technologie změnila naše očekávání v oblasti
práce a komunikace. Slibovala inteligentní
systémy, bezproblémovou spolupráci a
výraznou produktivitu.
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Technologie nepracují tak, jak byste chtěli.
Přizpůsobujete se systémům, jejichž ovládání je složité
a které vám nakonec ani dostatečně nepomůžou.
Umělá inteligence na vás působí jako výplod sci-fi.
To už je ale minulost.
Workplace Hub je nová technologie navržená pro lidi a
firmy, která zcela mění pracovní prostředí. Učí se od vás
a přizpůsobí se vám, dává vám sílu, svobodu a efektivitu
pracovat tak, jak chcete. IT můžete pustit z hlavy a
soustředit se místo toho na rozvoj svého byznysu nebo
využití technologií k získání konkurenční výhody.
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TEĎ UDĚLÁTE VÍC
Pokud věříte, že by nám technologie
měly sloužit lépe, že na efektivitě záleží
a lidé dosahují lepších výsledků, pokud
spolupracují, je pro vás Workplace Hub
jako stvořený.

Kombinuje nejlepší IT technologie a zabezpečení. Je
technologií budoucnosti, která vám dává IT schopnosti
mnohem větší firmy a zároveň zachovává volnost
typickou pro start-upy. Sjednocuje systémy, odstraňuje
neustále opakované úkoly a zvyšuje standardy.
Osvobozuje vás od starostí, souvisejících s vypršením
a opětovným přidělováním licencí, protichůdnými
smlouvami, nedokonalým zabezpečením, zaplněným
úložištěm, nekompatibilitou hardware a software.
Zkrátka vám pomáhá pracovat chytřeji. Bezproblémová
integrace dalších inteligentních technologií, které se
teprve objeví, zajistí váš maximální výkon i v budoucnu.
To znamená, že máte prostor soustředit se na to, na
čem nejvíc záleží.
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VYSTAVĚNÝ
NA MÍRU
Jsme připraveni na vše, co vaše firma a IT
potřebují. Workplace Hub je určený firmám,
velkým i malým, které oceňují výkon a
efektivní spolupráci.
Vznikl ve společnosti dlouhodobě zaměřené na inovace a je
výsledkem úzké spolupráce s firmami, jako je ta vaše. Vystavíme
vám ho na míru. Očekávejte ideální řešení, které je zároveň
finančně výhodné.
Nemusíte se bát, že budete smluvně vázaní na několik systémů
a budete spravovat množství kontraktů s různými dodavateli.
Workplace Hub vám poskytne flexibilní a rozšiřitelnou IT
infrastrukturu, která poroste s vaší firmou. Získáte tak celé IT
prostředí od jednoho dodavatele.

BUDOUCNOST PRÁCE

rámci konkurenčního trhu jsme absolutně
“ Vzávislí
na efektivních systémech…

…NAŠI IT MANAŽEŘI
SE TEĎ MOHOU
SOUSTŘEDIT NA
TVORBU PŘIDANÉ
HODNOTY.”

A co je nejlepší? Váš současný software bude fungovat i nadále.
Jen bude vylepšen o řadu nových skvělých nástrojů.

malou firmu –
“ Máme
nestojíme o starosti s IT…
…WORKPLACE HUB
BYL HNED PŘIPRAVENÝ
K POUŽITÍ, DOPLNĚNÝ
O PODPORU, JAKOU
JSME POTŘEBOVALI.”

propojovat mnoho
“ Musíme
různých technologií…

…WORKPLACE HUB
SE STAL KLÍČOVÝM
PRVKEM V ROZVOJI
NAŠÍ IT STRATEGIE.”
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ČÍM JE
UNIKÁTNÍ?
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JAK TO
FUNGUJE?

Workplace Hub je první řešení, které propojuje vaše
IT systémy a učí se vašemu chování. Vše proto, aby
zefektivnil vaši práci.
Nekompatibilita systémů byla dosud jednou z hlavních
překážek práce. Workplace Hub tuto překážku odstraňuje
pomocí sjednocení různých částí IT infrastruktury a
poskytuje vám služby na základě konkrétních informací.
Plánování, správa a růst IT prostředí jsou tak snazší.
A vaši lidé mohou bez problémů pracovat z jakéhokoliv
místa či zařízení.
Procesy se zjednodušují. Spolupráce usnadňuje. Práce je
intuitivnější. Vzniká méně prostojů. A vy jste klidní, protože
víte, že všechno správně a bezpečně funguje.

ADMINISTRÁTORSKÝ PANEL*

TÝMOVÝ PROSTOR*

Opravdu jednoduché a současně funkční.
Rozhraní, nad kterým budete mít kontrolu,
ať už pracujete odkudkoliv a na jakémkoliv
zařízení.

Lepší způsob spolupráce pro vaše kolegy,
klienty i partnery, a to bez ohledu na místo,
zařízení nebo kanál.

IT INFRASTRUKTURA

SPRAVOVANÉ IT SLUŽBY

Všechno je bezchybně propojené pomocí
technologie, která roste s vaší firmou.

Automatické řešení celé řady IT úloh vám
přinese více volného času a kapacit.

* Přístup přes webové rozhraní. Kompatibilní s osobními počítači i mobilními telefony: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge
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JEDEN KOMPLETNÍ
EKOSYSTÉM

MULTIFUNKČNÍ
TISKÁRNA

ÚLOŽNÁ PAMĚŤ

HYBRIDNÍ CLOUD

SERVER

Wi-Fi PŘÍSTUPOVÝ BOD

Workplace Hub je kompletní a ucelené
řešení, které propojuje hardware,
software a celou řadu služeb. Vy si
přitom volíte míru podpory, služeb
a zabezpečení.
IT INFRASTRUKTURA

Vy: používáte Administrátorský panel a můžete
spolupracovat v rámci Týmového prostoru.
My: poskytujeme IT infrastrukturu a Spravované
IT služby, které to celé umožňují.

SPRÁVA WI-FI

EFEKTIVNĚJŠÍ
KOMUNIKACE

KONICA MINOLTA MARKETPLACE

DOPLŇKOVÉ APLIKACE

SDÍLENÍ SOUBORŮ

PLATFORMA HUB

PLATFORMA HUB

SPRÁVA AKTIV

ADMINISTRÁTORSKÝ
PANEL
NASTAVENÍ ÚLOŽNÉHO
PROSTORU A ZÁLOHOVÁNÍ

TÝMOVÝ PROSTOR

SPRÁVA
UŽIVATELŮ

MULTIFUNKČNÍ
TISK

CHYTRÉ PRVKY

PŘEHLED
ZABEZPEČENÍ

SPRAVOVANÉ IT SLUŽBY

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
A OCHRANA DAT

SPRÁVA ÚLOŽIŠTĚ
A ZÁLOHOVÁNÍ

INSTALACE A PODPORA
PŘÍMO NA MÍSTĚ

NEPŘETRŽITÁ
AKTIVNÍ SPRÁVA

PROFESIONÁLNÍ
SLUŽBY IT

TECHNICKÁ
PODPORA
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JEDNODUCHOST
VŠE NA JEDNOM
MÍSTĚ
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NASTAVENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU A ZÁLOHOVÁNÍ

ADMINISTRÁTORSKÝ PANEL*
Opravdová funkční jednoduchost.
Administrátorský panel sdružuje vše
na jednom místě pod vaší kontrolou.
Teď máte kompletní přehled o všech aspektech
firemního IT – uživatelích, aktivech, serverech, úložišti,
Wi-Fi i multifunkční tiskárně – z jakéhokoliv zařízení.
Všechny úkoly jsou rázem snadnější, ať už kontrolujete
využívání zdrojů, revidujete smlouvy, spravujete
uživatelská oprávnění, kontrolujete zabezpečení nebo
stav infrastruktury, měníte podporu stránek, přidáváte
či odstraňujete aplikace.

Kontrolujte a vymezujte úložný prostor jedním kliknutím.
•	Prohlédnete si, co je kde uloženo, ať už lokálně nebo v
cloudu Konica Minolta
• Konfigurujete místo, kde chcete ukládat data
• Rozhodnete o úrovni šifrování dat

PŘEHLED ZABEZPEČENÍ
Mějte pod kontrolou své IT a zabezpečení dat.
•	Jediným pohledem na „semafor“ zjistíte, jaký je stav
systémového zabezpečení
•	V případě potřeby nahlédnete do detailního přehledu
veškerých bezpečnostních nastavení, jako jsou např.
informace o otevřených portech
•	Kdykoliv nás požádáte, provedeme rychlou změnu
úrovně zabezpečení

SPRÁVA UŽIVATELŮ
SPRÁVA WI-FI
Mějte pod kontrolou firemní Wi-Fi a přístupové body, ať
už jste kdekoliv.
•	Nastavíte různá přístupová práva k Wi-Fi, včetně
omezeného přístupu pro hosty

Vysoce efektivní způsob správy uživatelských účtů.
•	Jednoduše přidáte, odstraníte nebo seskupíte jednotlivé
uživatele
•	Vymezíte role, uživatelská práva a úrovně oprávnění
(např. hesla a identifikační karty)
•	Ulehčíte si používání externích aplikací skrze jednotné
přihlášení. Jsou tu všechny funkce, které byste očekávali
– zapomenutá hesla, šifrování hesel i blokování účtů po
několikanásobném neúspěšném přihlášení

SPRÁVA AKTIV
Mějte pod kontrolou a jednoduše spravujte všechen
hardware a softwarové licence.
•	Jeden jednoduchý přehled vám ukáže, kdo co v rámci
firmy využívá
• Přidělíte hardware a software jednotlivým pracovníkům
•	Přerozdělíte aktiva, která se automaticky uvolní, pokud
kolega změní pozici nebo z firmy odejde
• Zakoupíte další licence v Konica Minolta MarketPlace

KONICA MINOLTA MARKETPLACE
S přístupem do světa on-line softwaru, aplikací a IT služeb
v našem značkovém obchodě budete vždy napřed.
•	Výkonné provozní aplikace (vyvinuté schválenými
vývojáři třetích stran), které se hladce zapojí do vašeho
IT ekosystému
•	Licence na software pro stolní počítače (např.
Microsoft Office)
• Služby infrastruktury (např. cloudové úložiště)
•	Profesionální IT služby, např. řešení pro kontrolu
pracovního procesu nebo správu dokumentů
•	Vystavíme vám jednu fakturu na celý ekosystém
Workplace Hub od Konica Minolta

* Přístup přes webové rozhraní. Kompatibilní s osobními počítači i mobilními telefony: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.
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SDÍLENÍ SOUBORŮ

TÝMOVÝ PROSTOR*
Umožní vám pracovat naplno, bez ohledu
na místo, kde se nacházíte, a zařízení či
kanál, který využíváte.
Týmové prostory jsou spojeny s lidmi, nikoliv
místnostmi. Jsou to inteligentní ústřední body, kde
spolu mohou členové týmu komunikovat, ukládat
relevantní informace a plánovat tematické události,
a to z jakéhokoliv zařízení.
Při práci v Týmovém prostoru můžete zároveň používat
Microsoft Outlook, Gmail nebo jiného e-mailového
klienta a kombinovat to nejlepší z obou. Na tom
nezáleží. Informace a dokumenty, které sdílíte a
dostáváte, jsou uloženy v odpovídajícím projektu
Týmového prostoru. To znamená, že vše rychle a
snadno dohledáte.
Veškerá práce je zorganizovaná, snadno dostupná
a zabezpečená. Díky tomu najednou pracujete
soustředěněji a produktivněji. A chytré intuitivní
aplikace, které si postupně pořídíte, vám pomohou
vždy pracovat na maximum.

EFEKTIVNĚJŠÍ KOMUNIKACE
Obsahuje nástroje, které posílí spolupráci vašeho týmu na
konkrétních projektech.
• Audio a video schůzky
• Chat
• Sdílení obrazovky
•	Všechny vaše nejčastěji používané komunikační nástroje1,
například e-maily, zprávy, poznámky, úkoly, kalendář a
adresář jsou plynule integrovány do vašeho Týmového
prostoru
•	Týmový prostor Vám zpřístupní Váš telefonní seznam a
telefonování. Všechny Vaše kontakty budou na jednom
místě a zmizí tak chaos mezi údaji v různých telefonech

Sdílejte své nápady s kolegy a spolupracovníky – okamžitě
a bezpečně.
• Data se automaticky synchronizují a šifrují
•	Notifikace a sledování změn vám usnadní komunikaci a
zajistí bezpečné přesouvání a odstraňování dat
•	Soubory přiřadíte jednotlivým Týmovým prostorům, takže
už nikdy nebudete hledat dokumenty, které potřebujete

MULTIFUNKČNÍ TISK
Veškeré funkce multifunkčního tisku pracují ještě lépe
– pro vás.
•	Tiskněte, skenujte, kopírujte a faxujte ve vysokém
rozlišení, a to z jakéhokoliv místa či zařízení
•	Skenované dokumenty a příchozí faxy jsou digitalizovány,
aby byly přístupné odkudkoliv a mohly být přidány do
příslušného Týmového prostoru

CHYTRÉ PRVKY
Neustále rostoucí a rozvíjející se sada inteligentních aplikací,
které zvyšují produktivitu pracovního prostředí.
•	Kontextuální nápověda – automatické návrhy e-mailových
odpovědí založené na obsahu komunikace, předchozích
odpovědích a širších kontextuálních informacích, jakými
jsou otázky zákazníků ohledně konkrétního produktu
•	Praktické přehledy – automatické zvýraznění klíčových slov
v e-mailech vám pomůže soustředit se na to, co je důležité
•	Další chytré prvky, které jsou vám k dispozici ihned po
svém uvedení

DOPLŇKOVÉ APLIKACE
Přístup k doplňkovým aplikacím, které zakoupíte v Konica
Minolta MarketPlace.
•	Aplikace jsou plně integrované v Týmovém prostoru nebo
jsou přístupné odděleně skrze webový prohlížeč

* Přístup přes webové rozhraní. Kompatibilní s osobními počítači i mobilními telefony: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.
1
K dispozici jsou zásuvné moduly zajišťující integraci s programy Microsoft Outlook, Gmail a dalšími standardními nástroji

LEPŠÍ ZPŮSOB
PRÁCE
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MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

IT INFRASTRUKTURA

Chytrá all-in-one tiskárna Konica Minolta umožňuje rychlý
a všestranný tisk ve vysoké kvalitě, kopírování, skenování
a faxování. Všechny takto zpracované dokumenty navíc
snadno přidáte do odpovídajícího Týmového prostoru.

Všechno je bezchybně propojené pomocí
technologie, která roste s vaší firmou.
Workplace Hub nabízí multifunkční tiskárnu, datové
úložiště, server HPE, přístupové body Wi-Fi a také
hybridní cloud. Je vybavený zdrojem napájení,
zabezpečeným proti výpadkům proudu. Je vytvořen
tak, aby se mohl díky aktualizacím systému a novým
prvkům neustále vyvíjet.

ÚLOŽNÁ PAMĚŤ
Datové úložiště poroste s vaší firmou a nikdy vás neomezí
v práci. Propojení lokálního úložiště s datovými centry
Konica Minolta, která odpovídají legislativě.

HYBRIDNÍ CLOUD
Propojuje data, uložená ve vaší kanceláři, s těmi uloženými
v cloudu. Představuje tak vysoce flexibilní a bezpečný
způsob práce, kombinující to nejlepší z lokálního a
cloudového systému.

SERVER
Nejnovější technologie serveru HPE, která zajistí efektivní
fungování vaší firmy.

WI-FI PŘÍSTUPOVÝ BOD
Bezproblémové, bezpečné, snadno konfigurovatelné
a vysoce flexibilní Wi-Fi připojení. Postaráme se o to,
aby přístupové body zodpovídaly vašim potřebám a
vaši zaměstnanci i hosté mohli být připojení ve všech
vašich prostorách.

TECHNOLOGIE, KTERÁ
ROSTE S VÁMI

BUDOUCNOST PRÁCE

PODPORA,
JAKOU POTŘEBUJETE

INSTALACE A PODPORA PŘÍMO NA MÍSTĚ

SPRAVOVANÉ IT SLUŽBY
Šetřete čas i energii. O správu vašeho IT
se postaráme my.
Jsme tu proto, abychom se postarali o složité, kritické
nebo časově náročné úkoly, abyste se mohli plně
soustředit na svůj byznys. Umíme pro vás zajistit také
instalaci, správu úložiště, zabezpečení či migraci dat.
Naše podpora je vám neustále k dispozici.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM A OCHRANA DAT
Jsme plně vybavení k tomu, abychom zvládli tak náročný
úkol, jakým je ochrana vašich dat a systémů před zákeřnými
útoky. Využíváme systém jednotné správy hrozeb
společnosti Sophos, který nabízí sofistikované zabezpečení
pro nepřetržitou ochranu.
•	Jsou chráněna všechna data, která Workplace Hub
uchovává nebo zpracovává

Postaráme se o prvotní nastavení, konfiguraci a
zaškolení. Workplace Hub tak bude fungovat perfektně
hned od začátku.
• Nastavení sítě, Wi-Fi a multifunkční tiskárny
• Základní přesun a integrace stávajících dat
• Fyzické zabezpečení proti krádeži
• Zaškolení v používání systému

NEPŘETRŽITÁ AKTIVNÍ SPRÁVA
Jakmile vám Workplace Hub nainstalujeme, začneme
vzdáleně monitorovat a spravovat celý systém za vás.
Najdeme a vyřešíme problémy ještě před tím, než začnou
ovlivňovat vaši firmu.

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY IT
Můžeme poskytnout podporu i dalším vašim IT projektům,
včetně konzultací, instalace zařízení, softwaru a služeb.

TECHNICKÁ PODPORA
Nabízíme vám celou škálu podpory – od správy vašeho
Workplace Hubu až po plnou podporu celého vašeho
IT systému.

SPRÁVA ÚLOŽIŠTĚ A ZÁLOHOVÁNÍ
V závislosti na tom, co zrovna potřebujete, využijete
kombinaci lokálního a cloudového úložiště.
•	Všechna data jsou zálohována na cloudu Konica Minolta
v rámci místního regionu či státu a tudíž je zajištěn soulad
s místními předpisy
•	Všechna data mohou být pro větší bezpečnost také
šifrována
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V KOSTCE
Workplace Hub propojuje vaše nejrůznější
technologie, aby vám co nejlépe sloužily.
Jde o ucelený systém, který se vám přizpůsobí
a poskytne vám komfort, svobodu a sílu využít
veškerý váš potenciál.

BUDOUCNOST PRÁCE
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STRUČNĚ
TECHNOLOGIE, KTERÁ PRACUJE PRO VÁS
• Informační IT uzel umožňuje efektivnější práci
•	Sjednocuje vaše stávající technologie a umožňuje jim
intuitivně spolupracovat
• Propojuje lidi, místa a zařízení
•	Integruje hardware, software a služby od různých
dodavatelů
• Odstraňuje omezení starších verzí systému
•	Je připravený na budoucnost, roste tak, jak potřebujete,
tehdy, když potřebujete
•	Je bezpečný, využívá nejnovější technologii jednotné
správy hrozeb společnosti Sophos
• Propojuje lokální a cloudové technologie

JEDEN KOMPLETNÍ SYSTÉM
“OPRAVDU
JEDNODUCHÉ,
VŠE NA JEDNOM
MÍSTĚ.”

•	Jeden standardizovaný způsob správy vašeho IT, bez
ohledu na dodavatele
• Jeden způsob plánování, hodnocení a nákupu vašeho IT
• Jedna smlouva přizpůsobená vašim potřebám
• Ke zřízení stačí jediný telefonát
• Jedno kontaktní místo, kde vyřešíte všechny IT problémy
•	Jedno místo, kde sídlí jádro vašeho IT a které kombinuje to
nejlepší z IT a bezpečnosti
• Jedno rozhraní, které umožňuje přístup a správu vašeho IT
• Jedno rozhraní, které je potřeba si osvojit
• Jeden prostor pro efektivní spolupráci
• Jeden přehled o používání vašich IT zdrojů
• Jeden ze způsobů, jak snížit náklady na provoz vašeho IT

“ WORKPLACE HUB

PROPOJUJE
TECHNOLOGIE, KTERÉ
JIŽ POUŽÍVÁTE A
ROSTE SPOLEČNĚ S
VAŠÍM PODNIKEM.”

UVOLNĚTE SVŮJ ÚPLNÝ POTENCIÁL
“KONEČNĚ
INOVACE, KTERÁ
PROPOJUJE
TECHNOLOGIE TAK,
ABY PRACOVALY V
MŮJ PROSPĚCH.”

• Odstraňuje opakující se IT úkoly
• Zvyšuje standardy
• Předchází nežádoucím vyrušením
• Redukuje celkové výdaje za IT
•	Dává vám prostor soustředit se na to, co je opravdu
důležité
• Propůjčuje vám IT schopnosti mnohem větší společnosti
•	Umožňuje vám pustit IT z hlavy. Nebo se na ně naopak
soustředit a získat tak konkurenční výhodu
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NÁPAD, JAK
“ VYUŽIJTE
LÉPE PRACOVAT A

PROMĚŇTE HO
V REALITU ”

Naši firemní partneři:

