workplace Hub

„Tichá revoluce ve využití

lidského
potenciálu “

WORKPLACE HUB

PŘEDSTAVUJEME
HUB
Místo, kde začíná budoucnost.

Pracoviště budoucnosti je inteligentní. Je to místo, kde jsou lidé,
prostory a zařízení intuitivně propojeni a kde k vám potřebné informace
proudí podle toho, jak právě vy chcete pracovat. Umožní vám přístup
i správu IT z jednoho jediného místa. Efektivní spolupráce se zde stává
samozřejmostí. Víme, že efektivita podniku je maximálně důležitá,
a proto se tu zcela nová úroveň potenciálu stává realitou.
Hub je první z mnoha řešení Workplace Hub. Vytváří infrastrukturu
pro budoucnost a dává vašim stávajícím technologiím do ruky silné
zbraně. Roste s vámi a vy tak můžete na své IT zapomenout
a věnovat se plně rozvoji svého podniku.
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Počátek
úspěchu
MALÝCH
A STŘEDNÍCH
PODNIKŮ
Hub vám přináší zcela novou úroveň
zabezpečení, efektivity a podpory.
IT systémy pro malé a střední podniky často zajišťuje
více dodavatelů, kteří ale nedokáží vše bez problémů
propojit. Váš systém tak může kdykoli přestat fungovat
nebo podlehnout jakémukoli útoku. A když se něco pokazí,
ztratíte spoustu času, protože musíte jednat s různými
společnostmi, které mají odlišné podmínky a v konečném
důsledku tak nedokážete odhadnout své náklady.
Hub přichází s odpovědí. Dokáže integrovat všechny vaše
IT systémy do jediného, který funguje bez problémů.
Vytváří robustní a spolehlivou infrastrukturu, na niž můžete
v klidu zapomenout a soustředit se tak na úkoly, které vám
přinesou zisk. Hub podporuje váš podnik – představuje
kompaktní virtuální IT oddělení, které vám současně
pomáhá řídit každodenní výdaje. Navíc poskytuje
takovou úroveň zabezpečení IT systémů, kterou v malých
a středních podnicích naleznete jen zřídka – je to první
krok na cestě k vašemu pracovišti budoucnosti.

WORKPLACE HUB
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IT, NA KTERÉ
SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Hub zcela mění způsob, jakým spravujete
své IT systémy a podnik.
Špičkové světové zabezpečení.
Útokům na vaši firmu je konec.
Chraňte svou síť a uživatele před nárůstem útoků na
IT systémy. Brána Sophos XG Firewall poskytuje
komplexní ochranu příští generace, která automaticky
reaguje na hrozby a blokuje je, monitoruje dění ve vaší
síti a odhaluje skrytá rizika. V rámci služeb spojených
s Workplace Hub budeme nepřetržitě monitorovat
a aktualizovat stav zabezpečení.
Hub se rovněž integruje do vašich stávajících systémů,
čímž získáte nejen špičkové kybernetické zabezpečení,
ale i robustní a odolné bezpečnostní řešení chránící váš
podnik. Můžete tak v klidu pracovat s vědomím, že vaše
podnikání není ničím ohroženo.

Přesné plánování obchodu
Stanovte si pevnou částku výdajů na IT, kterou si může
váš rozpočet dovolit.
Hub je komplexní řešení od jednoho dodavatele, které
naplňuje všechny vaše potřeby v oblasti informačních technologií. Jediná smlouva a fixní měsíční sazba vám usnadní
sledování celkových nákladů a sníží vaše výdaje. Rozlučte
se s nechtěnými vícenáklady, když se něco pokazí.
Podpora z jednoho místa
Nabízí spolehlivost a jednoduchost.
Jednáte jen s jednou společností, takže stačí zavolat
na jediné číslo, kde dostanete potřebnou IT podporu.
Vše zařídíme za vás – od instalace až po nepřetržitý servis.
Vaše IT bude fungovat efektivně a bezpečně napořád!

WORKPLACE HUB

Škálovatelné a efektivní řešení
Připravte svůj podnik na budoucnost.
Hub vytváří potřebnou infrastrukturu pro efektivní
fungování vašich informačních technologií. Díky
nadčasové technologii budete moci využít své stávající
operační systémy a aplikace bez nutnosti pořízení dalších
serverů. Všechen váš běžný software bude nadále bez
problémů fungovat. A teď to nejlepší:
jakmile se objeví nové technologie a aplikace,
snadno si je přidáte, a budete tak stále v předstihu.
Zaručuje splnění požadavků GDPR
Zjednodušte si proces auditu.
Hub sjednocuje všechny vaše systémy a data do jednoho
zařízení, čímž přispívá k jednoduššímu splnění požadavků
GDPR. Současně zkracuje čas a šetří náklady, které byste
museli vynaložit na audit několika různých systémů.
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JAK TO VŠECHNO
FUNGUJE
Workplace Hub je prvním řešením, které
sjednocuje vaše informační technologie a vytváří
komplexní IT ekosystém typu „vše v jednom“.
Usnadní vám práci a zvýší její efektivitu.

Produktivita
Své IT systémy efektivně spravujete prostřednictvím webového rozhraní.*

Administrátorský panel

Týmový prostor

Opravdová, funkční jednoduchost – rozhraní,
které vám umožní dokonalou kontrolu.

Veškeré vaše klíčové aplikace
přístupné odkudkoli.

*Kompatibilní s Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Zálohovací cloudové
úložiště

Operační systém
na bázi Ubuntu

Vzdálená správa
a monitorování
cloudového
backendu
s Elasticsearch

Nejmodernější
serverové
technologie

 atová centra,
D
výroba, software
a integrační služby,
nepřetržitá servisní
podpora

WORKPLACE HUB

Ekosystém
Dodáváme vám komponenty, které uvedou celek do chodu.

IT infrastruktura

Spravované IT služby

IT příští generace ve vaší multifunkční tiskárně.
Vše se plynule propojí, a zvýší tak hodnotu
vašeho stávajícího pracoviště.

Integrace
Office 365

Systémové služby
řízených názvů
domén

Spravujeme za vás širokou paletu IT úkolů –
od nastavení a instalace až po nepřetržité
řízení a pomoc. Šetříme váš čas a zdroje.

Monitorovací
software pro end-to-end přehled o stavu
Hubu

Cloudová platforma
pro správu a řízení

Bezkonkurenční
bezpečnostní
software pro
jednotnou správu
hrozeb
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JEDEN KOMPLETNÍ
EKOSYSTÉM
Nejmodernější hardware, software
a služby.

SPRÁVA AKTIV

PLATFORM

SPRÁVA WI-FI

ADMINISTRÁTORSKÝ
PANEL
PŘEHLED UKLÁDÁNÍ
A ZÁLOHOVÁNÍ

SPRÁVA
UŽIVATELŮ
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ZABEZPEČENÍ

MULTIFUNKČNÍ
TISKÁRNA

ÚLOŽIŠTĚ

CLOUD

SERVER

PŘÍSTUPOVÝ BOD WI-FI

IT INFRASTRUKTURA

SDÍLENÍ SOUBORŮ

SPRÁVA APLIKACÍ

DOPLŇKOVÉ APLIKACE

MULTIFUNKČNÍ TISK

PLATFORM

TÝMOVÝ
PROSTOR
KONICA MINOLTA
MARKETPLACE

CHYTRÉ PRVKY

NÁSTROJE
PRO SPOLUPRÁCI

SPRAVOVANÉ IT SLUŽBY

ZABEZPEČENÝ SYSTÉM
A OCHRANA DAT

ŘÍZENÍ ÚLOŽIŠTĚ
A ZABEZPEČENÍ

INSTALACE
PROAKTIVNÍ
A PODPORA NA MÍSTĚ MONITOROVACÍ SPRÁVA

PROFESIONÁLNÍ
IT SLUŽBY

NÁPOVĚDA

jednoduchost
na jednom místě

WORKPLACE HUB
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PŘEHLED UKLÁDÁNÍ A ZÁLOHOVÁNÍ
Získejte přehled o svých úložištích jedním kliknutím.
•	Ukládejte si data místně nebo do cloudu. Veškerá data
jsou zálohována v datových centrech Konica Minolta

Administrátorský panel*
Opravdová, funkční jednoduchost.
Administrátorský panel spojí vše v jedno
a umožní vám dokonalou kontrolu.
Nyní máte úplný přehled o všech informačních
technologiích ve vaší firmě – o uživatelích, majetku,
aplikacích, serverech, úložištích, Wi-Fi, multifunkčních
tiskárnách atd. Úkoly nikdy nebyly jednodušší –
kontrola využívání zdrojů, revize servisních smluv,
správa uživatelských oprávnění nebo přehled o stavu
infrastruktury, změna podpory na webu nebo přidávání
či odebírání aplikací.

SPRÁVA UŽIVATELŮ
Vysoce efektivní způsob správy uživatelů.
•	Snadné přidávání, odstraňování nebo seskupování
různých uživatelů
•	Nadefinování rolí, práv pro jednotlivce a úrovní ověření
(např. hesla a ID karty)
•	Jednoduché používání externích aplikací s jediným
přihlášením. Všechno najdete zde – např. funkci
zapomenutého hesla, šifrování hesla či zablokování účtů
po několika neúspěšných pokusech.
•	Kompatibilní s Active Directory a Azure Active Directory
od firmy Microsoft

SPRÁVA MAJETKU

Konica Minolta MarketPlace

Jednoduchý způsob, jak mít přehled o veškerém hardwaru
a softwarových licencích a jejich správě.
•	Jeden jednoduchý přehled o tom, kdo a co ve firmě používá
•	Přiřazení hardwaru a softwaru jednotlivcům
•	Pokud zaměstnanec změní roli nebo opustí firmu, „pozůstalý“
a automaticky uvolněný majetek se opětovně přiřadí
•	Nákup dalších licencí prostřednictvím Konica Minolta
MarketPlace

Získejte náskok s přístupem do celého světa online softwaru,
aplikací a IT služeb prostřednictvím našeho vlastního
obchodu Konica Minolta MarketPlace.
•	Aplikace pro zvýšení produktivity podniku vyvinuté
ověřenými a schválenými partnerskými vývojáři softwaru,
které se bezproblémově integrují do vašeho IT ekosystému
•	IWS software pro tisk
•	Profesionální IT služby, např. pro řešení vycházející
z workflow nebo správy dokumentace

SPRÁVA WI-FI

SPRÁVA APLIKACÍ

Kontrolujte Wi-Fi své společnosti odkudkoli.
•	Nastavte si různá přístupová práva pro Wi-Fi
včetně omezeného přístupu pro hosty

Snadná správa a přiřazování byznys aplikací.
•	Stručný přehled všech vašich stávajících podnikových
aplikací a nových aplikací zakoupených prostřednictvím
Konica Minolta MarketPlace
•	Přiřazení aplikací příslušným uživatelům

*Přístup přes webové rozhraní. Kompatibilita prohlížečů: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
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MULTIFUNKČNÍ TISK

UŽIVATELSKÝ PANEL*
Portál pro vyšší produktivitu.
Uživatelský panel propojuje veškeré vaše klíčové nástroje
pro podnikovou produktivitu a chytré aplikace,
což zrychluje a zefektivňuje vaši práci.
Aplikace je možné snadno přidávat prostřednictvím
obchodu Konica Minolta MarketPlace nebo propojením
s poskytovateli třetích stran. Vždy tak budete moci
využívat výhod nových inteligentních řešení už od chvíle,
kdy budou k dispozici.

SDÍLENÍ SOUBORŮ
Sdílejte své nápady s kolegy a spolupracovníky.
Okamžitě a bezpečně.
•	Snadné používání webového rozhraní pro soubory
uložené místně
•	Automatické šifrování dat
•	Upozornění a monitorování verze napomáhá
ke snadnému sledování komunikace a bezpečnému
způsobu migrace nebo odebírání dat

Možnosti multifunkčního tisku pracují stále více pro vás.
•	Tisk, skenování a kopírování ve vysokém rozlišení
nebo faxování odkudkoli
•	Naskenované dokumenty a příchozí faxy jsou digitálně
zkonvertovány, takže je možné k nim získat přístup
odkudkoli
•	Stávající aplikace pro řízení tisku (řízení nákladů,
zabezpečený tisk, skenování workflow) jsou hladce
integrovány

NÁSTROJE PRO SPOLUPRÁCI
Vylepšete svůj způsob práce s nástroji, které zvyšují
produktivitu, podporují týmovou spolupráci a komunikaci
ve společnosti.
• Chat
• Projektové místnosti
•	Přímý přístup k mailu, zprávám, poznámkám, úkolům,
kalendáři a adresáři
•	Firemní intranet s aktuálními informacemi a důležitými
oznámeními pro zaměstnance
• Integrace s Office 365

CHYTRÉ PRVKY
Nepřetržitě vyvíjený a rostoucí soubor inteligentních
aplikací, které zlepšují produktivitu pracoviště.
•	Chytré funkce přidává v okamžiku,
kdy jsou k dispozici

DOPLŇKOVÉ APLIKACE
Přístup k doplňkovým aplikacím zakoupeným
prostřednictvím Konica Minolta MarketPlace.
•	Aplikace, které přidává na panel administrátor, nebo
ke kterým je možný oddělený přístup prostřednictvím
webového prohlížeče

*Přístup přes webové rozhraní. Kompatibilita s prohlížeči: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

INTELIGENTNĚJŠÍ
ZPŮSOB PRÁCE
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MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
Chytrá tiskárna Konica Minolta typu „vše v jednom“.
Umožňuje rychlý, vysoce kvalitní a všestranný tisk,
kopírování, skenování a faxování.

IT INFRASTRUKTURA
Vše je bezproblémově propojeno pomocí
technologie, která se vyvíjí společně
s vaším podnikem.
Hub obsahuje multifunkční tiskárnu, datové úložiště,
server Hewlett Packard Enterprise a přístupové body
Wi-Fi. Je vybaven záložním napájecím zdrojem UPS
a navržen tak, aby se neustále vyvíjel s tím,
jak přicházejí aktualizace systému a nové funkce.

ÚLOŽIŠTĚ
Řešení pro ukládání dat, které roste s vaší firmou a současně
nikdy nedovolí přerušení vašich služeb.

CLOUD
Váš místní server je zálohován v datových centrech
Konica Minolta, která splňují veškeré legislativní
požadavky a umožňují maximální zabezpečení vašich dat.

ZABEZPEČENÍ

SERVER

Bezkonkurenční zabezpečení systému s firewallem XG
od partnerské firmy Sophos.
•	Blokování neznámých hrozeb
•	Automatická reakce na incidenty
•	Odhalená skrytá rizika
•	Řízení provozu a kvót (traffic shaping and quotas)
•	Zabezpečená bezdrátová síť

Server Hewlett Packard ušitý na míru.
• Lepší cirkulace vzduchu a nižší hlučnost
• Integrovaná záložní baterie
• Škálovatelný procesor Intel® Xeon®
•	Technologie iLO5 Asic with Silicon Root od společnosti
Trust poskytuje nejlepší možnosti řízení serveru v tomto
oboru a maximální zabezpečení firmwaru

PŘÍSTUPOVÝ BOD WI-FI
Bezproblémová, zabezpečená a vysoce flexibilní síť Wi-Fi,
kterou lze snadno nakonfigurovat. Přístupové body
Wi-Fi nastavíme přesně dle vašich požadavků,
aby zaměstnanci i hosté měli ve vašich prostorách
neustále přístup k internetu.

TECHNOLOGIE, KTERÁ
ROSTE S VÁMI

PODPORA,
JAKOU POTŘEBUJETE

WORKPLACE HUB
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ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU A OCHRANA DAT

SPRAVOVANÉ IT SLUŽBY
Šetřete svůj čas i energii.
Starosti se správou IT nechte na nás.
Jsme tu proto, abychom se postarali o složité, kritické
nebo časově náročné úkoly a vy se mohli plně
soustředit na svůj byznys. Zajistíme vám správu
úložiště, zabezpečení instalací a migraci dat.
Naše podpora je vám neustále k dispozici.

Jsme plně vybaveni k tomu, abychom dokázali řídit složité
úlohy ochrany vašich dat a systémů před nejrůznějšími
útoky. Využíváme sjednocené řízení hrozeb od našeho
partnera Sophos, který nabízí sofistikované zabezpečení
a zajistí trvalé bezpečí.
•	Všechna data, která vstupují do Hubu
a jsou v něm zpracovávána, jsou chráněna
•	Rychlé a snadné změny úrovně zabezpečení
jedním telefonátem

SPRÁVA ÚLOŽIŠTĚ A ZÁLOHOVÁNÍ
Robustní správa a řízení dat a úložišť, takže už nikdy
nepřijdete o důležité informace.
•	Ukládejte si data místně nebo do cloudu. Veškerá data
jsou zálohována v datových centrech Konica Minolta,
která splňují všechny legislativní požadavky
•	Veškerá data lze pro ještě vyšší zabezpečení šifrovat

INSTALACE A PODPORA PŘÍMO NA MÍSTĚ
Dohlédneme na prvotní instalaci, konfiguraci a zaškolení,
aby Hub fungoval dokonale hned od počátku.
• Nastavení sítě, Wi-Fi a multifunkční tiskárny
• Základní migrace a integrace stávajících dat
• Fyzické zabezpečení proti krádeži
• Zaškolení v používání systému

NEPŘETRŽITÁ PROAKTIVNÍ SPRÁVA
Jakmile Hub nainstalujeme, monitorujeme a spravujeme
na dálku celý systém za vás. Dokážeme najít a opravit
problémy ještě předtím, než se jakkoli dotknou
vašeho podniku.

PROFESIONÁLNÍ IT SLUŽBY
Dokážeme rovněž zajistit další podporu vašich konkrétních
IT projektů, včetně konzultace a instalace doplňujícího
vybavení, softwaru a služeb.

TECHNICKÁ PODPORA
Máte k dispozici širokou podporu – od správy vašeho
Hubu až po plnou podporu celého vašeho IT systému.
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HUB
V PRAXI
MENŠÍ ŠKOLA
Masové rozšíření mobilních zařízení
představuje výzvu i pro školy, které
se snaží této změně přizpůsobit.
Hub s tím pomůže. Spojí dohromady
technologie, jako jsou bezdrátový tisk,
vzdělávací aplikace a 3D tisk. Vy je budete
snadno spravovat a vaši studenti těžit z výhod,
které jim jejich zařízení nabízejí. Vytvoříte tak
lepší a zábavnější podmínky k učení a současně
snížíte náklady na vzdělávání studentů.

„ HUB NÁM UMOŽNÍ
ZAMYSLET SE NAD
TÍM, JAK UČÍME NAŠE
STUDENTY, A SOUČASNĚ
POZITIVNĚ ZMĚNIT
JEJICH ZKUŠENOST
S VÝUKOU“

WORKPLACE HUB
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„ NAŠE TECHNOLOGIE
SE MODERNIZUJÍ
A Z NÁS JE MNOHEM
EFEKTIVNĚJŠÍ
SPOLEČNOST“
PRÁVNICKÁ KANCELÁŘ
Efektivní správa a řízení dokumentace,
její zabezpečení a dokonalý přehled o výdajích
na tisk představuje pro řadu právnických
kanceláří obrovskou výzvu.
Hub s tím pomůže. Poskytuje integrované
řešení napříč aplikacemi pro tisk a správu
dokumentů, faxovými servery a digitálními
asistenty. Umožní vám snížit a získat zpět
vaše výdaje a zvýšit efektivitu.
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NEMOCNIČNÍ
A PEČOVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ

„KONEČNĚ
BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ,
KTERÉ NÁM
POMÁHÁ
SPRAVOVAT
NÁŠ PODNIK “

Nemocniční a pečovatelská zařízení se
opírají o řadu různých organizací a partnerů
poskytujících informace, aby se sama mohla
věnovat profesionální péči o pacienty.
S podpůrnými systémy, které spolu
nekomunikují, to ovšem není až tak jednoduché.
Hub s tím pomůže. Jde o bezpečné řešení,
které sjednocuje a automatizuje informace
o vašich pracovních postupech a umožňuje
vám nad nimi maximální kontrolu. Začlenění
technologie Dispatcher Phoenix navíc znamená
i snazší přizpůsobení toho, jak a kde jsou
citlivé údaje o pacientech shromažďovány,
distribuovány a tištěny. Pomáhá tak lépe
spravovat vaše zařízení a více se soustředit
na samotnou péči o pacienty.

WORKPLACE HUB
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STAVEBNÍ FIRMA
Staveniště jsou ve své podstatě pouze dočasná,
nicméně přesto vyžadují stejnou úroveň
technologií a zabezpečení jako hotové budovy.
Hub s tím pomůže. Jedná se o komplexní
integrované IT řešení, které vám umožní
spravovat vaše dokumenty a Wi-Fi a dohlížet
na zabezpečení staveniště. Představuje
jednoduché a spolehlivé řešení typu
„plug and play“, které pomáhá k hladkému
průběhu všech vašich prací.

„JE TO BEZPROBLÉMOVÉ
A NÁKLADOVĚ
EFEKTIVNÍ
ŘEŠENÍ našich
požadavků“
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V KOSTCE
Technologie,
která pracuje pro vás

Jeden
kompletní systém

•	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 do jednoho řešení
•	Žádné starosti s omezením starších
verzí systému
•	Je připravený na budoucnost, roste tak,
jak potřebujete, a tehdy, když potřebujete
•	Je bezpečný, využívá nejnovější technologii
jednotné správy hrozeb společnosti Sophos
•	Propojuje lokální a cloudové technologie

•	Jeden standardizovaný způsob správy
a řízení IT bez ohledu na dodavatele
•	Jeden způsob plánování, hodnocení
a nákupu vašeho kompletního IT
•	Jedna smlouva přizpůsobená vašim potřebám
•	Jeden telefonát v souvislosti s instalací
•	Jedno místo, kde sídlí jádro vašeho IT a které
kombinuje to nejlepší z IT a bezpečnosti
•	Jedno rozhraní pro správu a řízení veškerých
vašich informačních technologií a pro přístup
k nim
•	Jedno rozhraní, které je potřeba si osvojit
•	Jeden přehled o používání vašich IT zdrojů
•	Jeden způsob, jak snížit náklady na provoz
vašeho IT
•	Jedna platforma, která roste s vaší firmou

WORKPLACE HUB

Využijte naplno
svůj potenciál
• Odpadají opakované IT úlohy
• Vylepšené standardy
• Konec nežádoucího odvádění pozornosti
• Nižší celkové náklady na IT
•	Volnější ruce a možnost soustředit se
na důležité věci
•	Získáváte IT kapacity a schopnosti
mnohem větší firmy
•	Můžete na svoje IT zapomenout, nebo
je využít k získání konkurenční výhody
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PŘEHLED
FUNKCÍ
Funkce

Poznámky

Tisk, kopírování, skenování, fax
Aplikace MFP – Open API a IWS

28 stran/min
Podpora Open API a IWS
Aplikační server pro bizhub MFP
Ověření MFP
K dispozici i další možnosti
Založeno na XG Firewall firmy Sophos
Konfigurace a správa soukromých a veřejných
sítí, využívání přístupových bodů Sophos
Správa uživatelů a rolí s integrovaným aktivním
adresářem. Možnosti:
– Active Directory jako zdroj identity
– Azure Active Directory jako zdroj identity
– Workplace Hub spravuje identitu sám
Kompatibilní s AD 2012, 2016
a s Azure Active Directory
Zálohování do cloudu, místního úložiště nebo obojí
Úplná správa a řízení ze strany Konica Minolta
Nákup aplikací
Správa licencí
Nahrávání a sdílení souborů interně
Mapované disky
Při výpadku hlavního internetového připojení
naváže služba Konica Minolta připojení v síti 4G,
aby zajistila hladký provoz
Instalace serverů Windows
Chrome, Firefox a Microsoft Edge
Zaručuje splnění požadavků GDPR

Čtečka čipových IC karet
Jednotná správa hrozeb
Správa Wi-Fi
Řízení identity

Integrace aktivního adresáře
Zálohování
Vzdálená správa
Konica Minolta MarketPlace
Sdílení souborů
Vzdálený přístup (4G)
Virtualizační vrstva
Podporované prohlížeče
Certifikace

„ PŘEDSTAVTE SI LEPŠÍ
ZPŮSOB PRÁCE

A USKUTEČNĚTE
HO “

