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“ EN STILLE REVOLUTION, DER GIVER

MAGT TIL
”
FOLKET

FREMTIDENS MÅDE AT ARBEJDE PÅ – WORKPLACE HUB

INTRODUKTION AF
HUB’EN
Fundamentet for fremtiden starter her.

Fremtidens arbejdsplads er intelligent. Det er der, hvor folk,
steder og enheder forbindes intuitivt. Hvor information
organiseres efter, hvordan du arbejder. Det er et sted, hvor du
kan få adgang til og administrere al din IT ét sted. Hvor effektivt
samarbejde bliver normen. Hvor virksomhedseffektivisering er
afgørende – og hvor et helt nyt niveau af potentiale er en realitet.
Hub’en er den første af mange Workplace Hub-løsninger.
Den skaber fremtidens infrastrukturved at gøre din nuværende
teknologi stærkere. Den udvikler sig i takt med dig, så du
kan glemme alt om din IT i dag og fokusere på at udvikle din
fremtidige virksomhed.
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DEN
AVANCEREDE
IT‑LØSNING
TIL SMÅ OG
MELLEMSTORE
VIRKSOMHEDER
Hub’en giver dig et helt nyt niveau af
sikkerhed, effektivitet og support.
IT-systemer til små og mellemstore virksomheder
udbydes ofte af flere leverandører, der ikke har
kapaciteten til at samle alt problemfrit. Det betyder,
at du har et system, der når som helst kan holde op
med at fungere og gøre dig sårbar over for ondsindede
angreb. Hvis noget går galt, spilder du din tid med
at kontakte forskellige virksomheder med forskellige
betingelser, hvilket betyder at du ikke kan forudse
dine omkostninger.
Hub’en er svaret. Den integrerer al din IT i ét system,
der arbejder for din virksomhed. Den skaber en robust
og pålidelig infrastruktur, som du kan glemme alt
om og i stedet for fokusere på opgaver, som giver
merværdi. Den er en virtuel one-stop IT-afdeling, der
støtter din virksomhed og samtidig hjælper dig med
at styre dine daglige omkostninger.
Den giver dig et niveau af IT-sikkerhed og finesse, der
sjældent findes i små og mellemstore virksomheder,
og er det første skridt mod dit fremtidige arbejde.
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IT DU KAN
STOLE PÅ
Hub’en ændrer spillereglerne for, hvordan du
styrer din IT og din virksomhed.
Verdensførende sikkerhed
Stopper ondsindede angreb og trusler mod din
virksomhed.

Nøjagtig virksomhedsplanlægning
Fastsætter dine IT-udgifter til et beløb, du kan
budgettere med.

Hub’en anvender Sophos’ enestående sikkerhed
til at beskytte dit netværk og dine brugere mod det
stigende antal ondsindede IT-angreb. En XG firewall
giver omfattende beskyttelse mod næste generation
og blokerer og reagerer automatisk på trusler, afslører
skjulte risici og overvåger, hvad der sker på dit netværk.

Hub’en er en komplet løsning fra én udbyder til alle
dine IT-behov. Med én kontrakt og en fast månedlig pris
gør vi det nemmere for dig at holde styr på og reducere
dine samlede omkostninger. Vink farvel til uønskede
ekstraomkostninger, hvis noget går galt.

Og fordi hub’en integreres med eksisterende fysiske
systemer du måtte have, får du ikke kun verdensførende
cybersikkerhed, men en robust og fleksibel end-to-endsikkerhedsløsning, der beskytter hele din virksomhed.
Det betyder, at du kan arbejde vel vidende, at din
virksomhed ikke vil blive udsat for fare.

One-stop-support
Enkelt og pålideligt.
Med hub’en har du kun én virksomhed at kommunikere
med og ét nummer at ringe til for al din IT-support.
Vi ordner alt for dig fra installation til løbende
vedligeholdelse for at sikre, at din IT altid fungerer
effektivt og sikkert.
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Skalerbar og effektiv løsning
Forbereder din virksomhed til fremtiden.
Hub’en integreres problemfrit i dine eksisterende
systemer for at skabe den nødvendige infrastruktur som
får din IT til at fungere effektivt. Den er fremtidssikret
med teknologi, der giver dig mulighed for at køre dine
nuværende styresystemer og applikationer uden at skulle
købe ekstra servere. Al din normale software vil fortsætte
med at fungere. Det bedste ved det hele er, at du nemt
kan tilføje nye teknologier og applikationer efterhånden,
som de bliver tilgængelige, hvilket sikrer at du altid er et
skridt foran.
Forbedret overensstemmelse med den generelle
databeskyttelsesforordning
Forenkler revisionsprocessen.
Efterhånden som hub’en forener alle dine systemer
og data via én enhed, skaber den et miljø, der i højere
grad er i overensstemmelse med den generelle
databeskyttelsesforordning, og som hjælper dig med at
reducere tid og omkostninger forbundet med at revidere
flere systemer. Dit centrale kontaktpunkt står åben for
eventuelle spørgsmål, du måtte have vedrørende den
generelle databeskyttelsesforordning.
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SÅDAN
FUNGERER DEN
Hub’en er den første løsning, der forener din
IT og skaber et alt-i-ét IT-økosystem, der gør
arbejdet nemmere og mere produktivt.

Produktivitet
Du håndterer din IT og arbejder effektivt via webbaserede interfaces.*

ADMIN DASHBOARD

BRUGER DASHBOARD

Ægte, funktionel enkelhed – interfacet, der
giver dig kontrollen hvor som helst.

Adgang til alle dine vigtige
forretningsapplikationer hvor som helst.

*Desktop, der er kompatibel med Chrome, Firefox og Microsoft Edge.

Skybaseret backup

Ubuntu base
styresystem

Elasticsearch
sky-backend
fjernadministration
og -overvågning

Den nyeste
serverteknologi

Datacentre,
fremstilling, software
og integrations
tjenester, løbende
servicesupport
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Økosystem
Vi giver dig komponenterne, der får det til at køre.

IT-INFRASTRUKTUR

ADMINISTREREDE IT-TJENESTER

IT-infrastrukturen findes i en multifunktionel
printer. Det er ikke nødvendigt med en særskilt
server rack eller ekstra IT-plads. Alt er samlet,
hvilket giver din nuværende kontorplads
merværdi.

En hel række IT-opgaver, der udføres for dig.
Fra opsætning og installation til løbende
administration og hjælp, der frigør din tid
og dine ressourcer.

Office 365
integration

Administrerede
systemtjenester for
domænenavne

Overvågnings
software til at give
en end-to-endvisning af hub’ens
sundhedstilstand

Sky-administrations- Enestående sikplatform
kerhedssoftware til
fælles administration
af trusler (UTM)
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ÉT KOMPLET
ØKOSYSTEM
Avanceret hardware, software
og service.

ADMINISTRATION AF AKTIVER

HUB PLATFORM

WI‑FI ADMINISTRATION

ADMIN
DASHBOARD
LAGER‑ OG BACKUP‑
INDSTILLINGER

BRUGERADMINISTRATION
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SERVER

SIKKERHED

LAGRING

WI‑FI ADGANGSPUNKT

MULTIFUNKTIONS‑
PRINTER

IT‑INFRASTRUKTUR

FILDELING

ADMINISTRATION AF APPLIKATIONER

YDERLIGERE APPS

MULTIFUNKTIONSUDSKRIVNING

HUB PLATFORM

BRUGER
DASHBOARD
KONICA MINOLTA
MARKETPLACE

ADMINISTREREDE IT‑TJENESTER

SYSTEMSIKKERHED OG
DATABESKYTTELSE

ADMINISTRATION AF
LAGRING OG BACKUP

LOKAL INSTALLATION
OG SUPPORT

PROFESSIONELLE
IT‑TJENESTER

HELPDESK

ENKELHED
PÅ ÉT STED
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LAGER- OG BACKUP- INDSTILLINGER

ADMIN DASHBOARD*
Ægte, funktionel enkelhed. Admin
Dashboardet samler alt på ét sted,
hvor det er dig som har kontrollen.

Gennemgå og vælg dit lager med et klik på en knap.
•	Kundedata lagres lokalt
•	Vælg dine backup-destinationer fra det lager, der er
tilknyttet dit lokale netværk eller Konica Minolta-skyen
•	Vælg datakrypteringsniveauer

Du får nu en komplet oversigt over al din virksomheds
IT – brugere, aktiver, applikationer, server, lager,
Wi-Fi, multifunktionsprinter osv. – uanset hvor du er.
Opgaverne bliver nemme, hvad enten du gennemgår
ressourceforbruget, reviderer servicekontrakter,
administrerer brugerrettigheder eller infrastrukturens
status, ændrer site support eller tilføjer og fjerner
applikationer.

BRUGERADMINISTRATION

ADMINISTRATION AF AKTIVER

KONICA MINOLTA MARKETPLACE

En enkel måde at gennemgå og administrere alle dine
hardware- og softwarelicenser.
•	Én enkel oversigt over, hvem der bruger hvad i din
virksomhed
• Tildel hardware og software til enkeltpersoner
•	Tildel aktiver, som automatisk frigøres, til andre,
hvis en kollega ændrer rolle eller rejser

Vær et skridt foran med adgang til en hel verden af
online-software, applikationer og IT-tjenester i vores
navnebeskyttede butik – Konica Minolta MarketPlace.
•	Forretningsproduktivitetsapplikationer der er udviklet
af godkendte tredjeparts-softwareudviklere, der nemt
integreres i dit IT-økosystem
•	Professionelle IT-tjenester, f.eks. løsninger baseret på
administration af arbejdsprocesser eller dokumenter
•	Fakturering én gang for hele dit Hub-økosystem fra
Konica Minolta

En særdeles effektiv måde at administrere brugere på.
•	Tilføj, fjern eller gruppér nemt forskellige brugere
•	Definer roller, enkeltpersoners rettigheder og
autentificeringsniveauer (f.eks. adgangskoder og id-kort)
•	Gør det nemt at bruge eksterne applikationer ved
kun at logge på én gang. Der er al den funktionalitet,
du forventer, som glemt adgangskode, kryptering
af adgangskoder og blokering af konti efter et antal
mislykkede forsøg
•	Kompatibel med Microsoft Active Directory

WI-FI ADMINISTRATION
Styr din virksomheds Wi-Fi hvor som helst.
•	Fastsæt forskellige Wi-Fi-adgangsrettigheder,
herunder begrænset adgang for gæster

ADMINISTRATION AF APPLIKATIONER
Administrer og tildel forretningsapplikationer på den
nemme måde.
•	Hurtigt overblik over alle dine eksisterende
virksomhedsapplikationer og nye applikationer købt
via Konica Minolta MarketPlace
• Tildel applikationer til relevante brugere

*Adgang via et webbaseret interface. Desktop kompatibilitet: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
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FILDELING

BRUGER DASHBOARD*
Portalen til bedre produktivitet.
Bruger dashboardet forener dine vigtige værktøjer til
forretningsproduktivitet med smarte applikationer og
gør arbejdet hurtigere og mere effektivt.
Der kan med tiden nemt tilføjes applikationer via
Konica Minolta MarketPlace eller ved at linke til
tredjepartsudbydere, hvilket sikrer at du altid
profiterer af nye intelligente løsninger efterhånden,
som de bliver tilgængelige.

Del idéer omgående og sikkert med kolleger og
samarbejdspartnere.
• Brugervenligt webinterface til filer, der er lagret lokalt
• Data synkroniseres og krypteres automatisk
•	Meddelelser og versionssporing hjælper med at gøre det
nemt at følge kommunikationen og er en sikker måde at
migrere eller flytte data på

MULTIFUNKTIONSUDSKRIVNING
Multifunktions-udskrivningkapabilitet, der arbejder hårdere
for dig.
•	Udskrivning i høj opløsning, scanning, kopiering eller
faxning hvor som helst
•	Scannede dokumenter og indgående telefaxer
konverteres digitalt for at sikre adgang overalt
•	Eksisterende applikationer til administration af
udskrivninger (cost management (omkostningsstyring),
secure print (sikker udskrivning), scan workflows
(scanning af arbejdsprocesser)) integreres problemfrit

YDERLIGERE APPS
Adgang til yderligere applikationer købt via Konica Minolta
MarketPlace.
•	Applikationer tilføjes til dashboardet af administratoren,
eller åbnes særskilt via din webbrowser

*Adgang via et webbaseret interface. Desktop kompatibilitet: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

EN MERE
INTELLIGENT
MÅDE AT ARBEJDE PÅ
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SERVER

IT-INFRASTRUKTUR
Alt er forenet problemfrit ved brug af
teknologi, der udvikler sig i takt med din
virksomhed.
Hub’en omfatter en multifunktionsprinter, et
datalager, en Hewlett Packard Enterprise-server
og Wi-Fi-adgangspunkter. Den er udstyret med en
nødstrømsforsyning og er designet til at udvikle sig
kontinuerligt efterhånden som systemopdateringer
og nye funktioner bliver tilgængelige.

Skræddersyet Hewlett Packard Enterprise-server.
• Reduceret luftfriktion og støj
• Integreret batteri-backup
• Dual Intel® Xeon® Scalable processor
•	iLO5 Asic med Silicon Root of Trust-teknologi til
industriens bedste serveradministration og ekstra
firmwaresikkerhed

SIKKERHED
Uovertruffen systemsikkerhed med Sophos XG firewall.
•	Blokerer ukendte trusler
•	Reagerer automatisk på hændelser
•	Afslører skjulte risici
•	Base traffic shaping (trafikkontrol) og kvoter
•	Sikkert trådløst netværk
•	Base VPN-valgmulighed: VPN fra sted til sted.
Fjernadgang via SSL, IPSec, iPhone, iPad, Cisco,
Android VPN-klient

LAGRING
En datalagringsløsning, der udvikler sig i takt med din
virksomhed og som aldrig afbryder din service. En blanding
af lokal serverlagring med Konica Minolta-datacentre, der
overholder de nationale bestemmelser.

WI-FI ADGANGSPUNKT
Problemfrit, sikkert Wi-Fi, der er nemt at konfigurere
og som er særdeles fleksibelt. Vi sørger for, at dine
Wi-Fi-adgangspunkter opfylder dine krav, og at
både dine medarbejdere og gæster nyder godt af
netværksmulighederne i alle dine lokaler.

MULTIFUNKTIONSPRINTER
En alt-i-én smart Konica Minolta-printer, der giver dig
mulighed for hurtig og alsidig udskrivning af høj kvalitet,
samt kopierings-, scannings- og faxfunktioner.

TEKNOLOGI DER
UDVIKLER SIG I TAKT
MED DIG

SUPPORT
SOM DU ØNSKER DET
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SYSTEMSIKKERHED OG DATABESKYTTELSE

ADMINISTREREDE
IT‑TJENESTER
Få mere tid og energi ved at lade os klare
din IT-administration.
Vi er her for at tage os af komplicerede, kritiske eller
tidskrævende opgaver og give dig overskud til at
fokusere på din forretning. Vi klarer en lang række
funktioner, som lagring, sikkerhed, installation og
migration. Helpdesken sikrer, at vi altid er til rådighed,
hvis du har brug for support.

Vi er fuldt udstyret til at klare den komplicerede opgave at
beskytte dine data og systemer mod ondsindede angreb.
Vi bruger Sophos’ fælles administration af trusler (UTM),
som altid giver dig sofistikeret sikkerhed.
•	Alle data, der indlæses i eller behandles af hub’en,
er beskyttet
•	Hurtig og nem ændring af sikkerhedsniveauer ved
at tale med os

ADMINISTRATION AF LAGRING OG BACKUP
Robust dataadministration og lagring, så du aldrig mister
vigtige informationer.
•	Kundedata lagres lokalt og sikkerhedskopieres til en
Konica Minolta-sky i din region, så den overholder
de nationale bestemmelser om datalagring
• Alle data kan krypteres til ekstra sikkerhed

LOKAL INSTALLATION OG SUPPORT
Vi tager os af den første opsætning, konfiguration
og undervisning, så hub’en fungerer perfekt lige fra
begyndelsen.
• Opsætning af netværk, Wi-Fi, multifunktionsprinter
•	Grundlæggende migration og integration af
eksisterende data
• Fysisk sikkerhed mod tyveri
• Undervisning i brug af systemet

PROFESSIONELLE IT-TJENESTER
Vi tilbyder også yderligere support til dine specifikke
IT-projekter, herunder rådgivning og installation af
ekstra udstyr, software og tjenester.

HELPDESK
Du har flere muligheder for at få hjælp til hele dit IT-system,
lige fra administration af din hub til fuld support.
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HUB’EN
I PRAKSIS
EN LILLE SKOLE
Væksten i brugen af mobile enheder betyder,
at skoler udsættes for et stadig større pres for
at tilpasse og levere deres pensum på nye og
forskellige måder.
Hub’en hjælper. Den samler teknologi
som trådløs udskrivning, EDU Apps og
3D-udskrivning på ét sted, så du nemt kan
styre din teknologi, og dine elever kan drage
fordel af dette gennem deres enheder.
Det betyder, at du kan skabe en bedre
læringsoplevelse samtidig med at reducere
uddannelsesomkostningerne pr. elev.

“ HUB’EN GIVER OS

MULIGHED FOR AT
GENOVERVEJE, HVORDAN
VI UNDERVISER VORES
ELEVER OG ÆNDRER DERES
LÆRINGSOPLEVELSE”
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“ DETTE BRINGER

VORES TEKNOLOGI
UP‑TO-DATE OG
VIL GØRE VORES
VIRKSOMHED MEGET
MERE EFFEKTIV”
ET ADVOKATFIRMA
Udfordringen for mange advokatfirmaer er,
hvordan de effektivt administrerer og sikrer
al deres dokumentation samt opkræver de
nøjagtige omkostninger til udskrivning.
Hub’en hjælper. Den er en integreret
løsning på tværs af applikationer til styring
af udskrivning og dokumenter, faxservere
og digitale assistenter. Den gør det nemt
for dig at reducere og få tilbagebetalt dine
omkostninger, samtidig med at øge din
effektivitet.
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EN LANGSIGTET
SUNDHEDSFACILITET

“ENDELIG EN
SIKKER LØSNING,
DER HJÆLPER OS
MED AT STYRE VORES
VIRKSOMHED”

Langsigtede sundhedsfaciliteter sætter deres
lid til, at forskellige agenturer og partnere
leverer informationer for at give patienterne
en fremragende pleje. Men det er ikke let at
opnå med supportsystemer, der ikke altid
kommunikerer med hinanden.
Hub’en hjælper. Det er én sikker løsning,
der forener og automatiserer dine
workflowinformationer og giver dig kontrollen.
Den er HIPAA-kompatibel og integreringen af
vores Dispatcher Phoenix-teknologi betyder,
at det er nemmere for dig at tilpasse, hvordan
og hvor du indsamler, sender og udskriver
følsomme patientdata. Den hjælper dig med at
få bedre styr på din facilitet og fokusere mere
på patientplejen.
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EN BYGGEPLADS
Byggepladser er i deres natur midlertidige,
men de kræver samme teknologiske og
sikkerhedsmæssige niveau som enhver
permanent bygning.
Hub’en hjælper. Det er en alt-i-én integreret
IT-løsning, hvilket betyder at du kan styre
din dokumentation, dit Wi-Fi og overvåge
sikkerheden på stedet. Det er en enkel og
pålidelig plug & play-løsning, der hjælper med
at få din byggeplads til at fungere problemfrit.

“ DET ER EN
PROBLEMFRI OG
OMKOSTNINGS
EFFEKTIV LØSNING
TIL VORES BEHOV PÅ
BYGGEPLADSEN”
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I KORTE TRÆK
TEKNOLOGI, DER ARBEJDER FOR DIG ÉT KOMPLET SYSTEM
•	En IT-baseret løsning til effektivt arbejde
•	Forener alle dine eksisterende teknologier
og får dem til at samarbejde intuitivt
•	Forbinder folk, steder og enheder
•	Integrerer hardware, software og tjenester
til en one-stop-løsning med flere udbydere
•	Fjerner legacy-begrænsninger
•	Den er fremtidssikret, så den udvikler sig
efterhånden som og når, du ønsker det
•	Den er sikker ved hjælp af den nyeste
Sophos-teknologi til fælles administration
af trusler (UTM)
•	Forbinder lokal og sky-teknologi

•	Én standardiseret måde at styre din IT på,
uanset udbyder
•	Én måde at planlægge, evaluere og købe
al din IT på
•	Én kontrakt baseret på dine behov
•	Ét opkald at oprette
•	Ét kontaktpunkt, der løser alle dine
IT-problemer
•	Ét sted, der huser al din centrale IT med
brancheførende komponenter og sikkerhed
•	Ét interface at få adgang til og styre al din IT
•	Ét interface at mestre
•	Én oversigt over dit IT-ressourceforbrug
•	Én måde at reducere dine samlede IT-udgifter på
•	Én platform, der udvikler sig i takt med din
virksomhed
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FRIGØR DIT POTENTIALE
• Fjerner gentagne IT-opgaver
• Forbedrer standarder
• Du kan forforstyrret passe dit arbejde
• Reducerer de samlede IT-udgifter
•	Giver dig frihed til at fokusere på det,
der betyder mest
•	Giver dig IT-kapacitet som i en meget
større virksomhed
•	Giver dig mulighed for at glemme alt om din IT
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OVERSIGT OVER
FUNKTIONER
Funktioner

Notater

Udskriv, kopier, scan, fax
MFP-applikationer– Open API og IWS
IC-kortlæser

28 ppm
Open API og IWS support
MFP-autentificering
Andre muligheder tilgængelige
Baseret på Sophos XG firewall
(grundlæggende eller avanceret)
Konfigurer og administrer private og
offentlige netværker ved brug af Sophosadgangspunkter
Bruger- og rollestyring med Active
Directory-integration
Backup til sky eller lokalt lager
Administreres fuldt ud af Konica Minolta
Administrer funktioner og spor aktiver
Køb af applikationer
Licensstyring
Upload og del filer internt
Tildelte drev
VPN-forbindelse
4G kun for KM-service
Installer Windows- eller Linux-servere
Chrome, Firefox og Microsoft Edge

Fælles administration af trusler (UTM)
Wi-fi-administration

Identitetsstyring
Backup
Fjernadministration
Admin dashboard
Konica Minolta MarketPlace
Fildeling
Fjernadgang (VPN/4G)
Virtualiseringslag
Understøttede browsere

IDÉEN OM EN BEDRE
“ TAG
MÅDE AT ARBEJDE PÅ
OG GØR DEN
VIRKELIG”

