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GØR IT HELT ENKELT OG FÅ RO I MAVEN
Konica Minolta WorkPlace Hub giver mindre virksomheder og afdelinger en
sikker, pålidelig, effektiv og konkurrencedygtig IT-infrastruktur på minimal
plads med gennemsigtige og forudsigelige licens- og driftsomkostninger.
Selv for koncerner med velvoksne IT-afdelinger og
mange fastansatte eksperter, er det en krævende
opgave at styre de digitale redskaber, som gør det
muligt for medarbejderne at udføre deres arbejde
effektivt.
Men for Danmarks mere end 312.000 små og
mellemstore virksomheder – eller for mindre
afdelinger i større virksomheder – er
udfordringen endnu større. Langt de fleste
virksomheder af denne størrelse har ingen
IT-medarbejdere ansat, men skal alligevel styre
mange af de samme opgaver som større
organisationer.
Det forøger omkostningsniveauet, gør dig sårbar
overfor cyberangreb og øger risikoen for, at
virksomheder reelt går i stå gennem længere tid i
tilfælde af nedbrud eller hardwarefejl. Samtidig er
virksomheden helt afhængig af kostbar
konsulentbistand, når infrastrukturen af en eller
anden grund ikke fungerer, som den skal.
Men med WorkPlace Hub fra Konica Minolta
samler du hele virksomhedens infrastruktur i én
effektiv pakkeløsning til en særdeles
konkurrencedygtig pris. Det gør det let at
håndtere alle centrale opgaver i en overskuelig
administrativ grænseflade, minimerer behovet for
dyre licenser – og dine ansatte og IT-ansvarlige får
hurtig adgang til rutineret, lokal ekspertbistand,
når de digitale værktøjer gør knuder.

IT-UDFORDRINGER KOSTER PÅ
KONKURRENCEEVNEN
Mange opgaver står i kø for den, der har ansvaret
for IT-løsningerne i din virksomhed.
Medarbejderne skal have et sted at gemme filer
og samarbejde om informationer, ligesom alle skal
have stabil netadgang og nemt kunne udskrive
dokumenter og breve. Der skal selvsagt også være
styr på brugeradministrationen, så man kan give
medarbejdere målrettet adgang til følsom viden.

Ligeledes skal du etablere et troværdigt,
opdateret sikkerhedsniveau, så hackere ikke uden
videre kan skaffe sig adgang til følsomme
kundedata eller lægge virksomheden ned ved et
angreb. Og skulle uheldet alligevel være ude, skal
der være en opdateret sikkerhedskopi, man kan
tage udgangspunkt i, når systemer og data skal
genetableres – også af de data, der måske ellers
ligger i skyen. Endelig skal alt kontinuerligt
vedligeholdes, opdateres og administreres, så
løsningerne virker og medarbejderne kan arbejde
effektivt.
Det giver en lang række udfordringer, og din
organisation bliver sårbar uden en stabil drift på
området.
Traditionelt har løsningen været at anskaffe
dedikerede løsninger til at håndtere hver enkelt
opgave. Men uanset om du lægger
infrastrukturen i skyen eller på et fysisk stykke
hardware, kræver det specialkompetence eller
kostbar konsulentbistand at få løsningen i drift,
ligesom den vedvarende vil kræve konfiguration,
vedligehold og opdatering. Dertil kommer
anskaffelse og løbende betaling af dyre
softwarelicenser.
Resultatet er, at alt for mange mindre
virksomheder har en IT-infrastruktur, der både er
markant mere kostbar pr. bruger end hos større
virksomheder – men samtidig også mere usikker
og mindre stabil. Det koster på
konkurrenceevnen, hæmmer vækstmulighederne
og øger din økonomiske risiko.

Med WorkPlace Hub
samler du hele virksomhedens infrastruktur i
én effektiv pakkeløsning
til en særdeles
konkurrencedygtig pris.

HVAD ER WORKPLACE HUB?
WorkPlace Hub består bl.a. af:
• Multifunktionel Konica Minolta-printer
• Storage- og applikationsserver
• KVM (styring af virtualiserede serverenheder)
• Cloudbaseret backup
• Systemsikkerhed med Sophos XG Firewall
• Trådløst netværk
• Bruger- og systemadministration

På hardwaresiden er hjertet i Konica Minolta WorkPlace Hub
en støjsvag, skræddersyet Enterprise-server med integreret
batteri-backup. Serveren er indbygget i en ”skuffe” under
printerenheden, har indbygget køling og optager kun meget
begrænset plads.
Hvis en af serverens diske går i stykker, er der indbygget
redundans, som sørger for, at virksomhedens kernesystemer
automatisk kører uhindret videre, indtil den defekte disk
skiftes. Det giver optimal driftssikkerhed, så IT-bøvl ikke
hindrer dine medarbejdere i at løse deres opgaver.
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SAML ALLE OPGAVERNE OG UDVID
I TAKT MED VIRKSOMHEDENS BEHOV

FÅ LOKAL EKSPERTBISTAND HVIS UHELDET ER UDE

Få hele din IT-afdeling på kun 1 kvm. WorkPlace Hub er en alt-i-én
IT-platform, der sørger for nem og simpel IT til små og mellemstore
virksomheder. Workplace Hub sørger for alt lige fra print til backup og
sikkerhed. Det er IT på dine betingelser. Din IT bliver mere stabil og
nemmere at administrere.
WorkPlace Hub fra Konica Minolta løser dine
IT-udfordringer ved at samle alle centrale
infrastruktur-elementer. Alt ligger i én
grænseflade, på ét stykke hardware, til en fast
månedlig omkostning og med adgang til
kvalificeret, lokal service og ekspertbistand.
Men Hub’en kan nemt tilpasses og udvides, så
den vokser i takt med jeres behov – for eksempel
gennem tilføjelse af Business Intelligenceløsninger, CRM, dokumenthåndtering, processer
og workflows etc. Mange løsninger ligger i

Konica Minolta Marketplace, der fungerer som
en App Store. Løsningerne kan implementeres
med minimalt behov for ekstern bistand, og der
kommer hele tiden flere løsninger til.
Hub’en er designet, så den fungerer sammen
med dine eksisterende systemer for at skabe den
nødvendige infrastruktur, der får de digitale
løsninger til at fungere effektivt. Den er baseret
på nutidig teknologi, der giver dig mulighed for
at køre dine aktuelle styresystemer og
applikationer.

SÆT LÅS PÅ DINE FØLSOMME DATA
– LOKALT ELLER I SKYEN
Den indbyggede og konstant opdaterede firewall
i WorkPlace Hub er et stærkt kort i din proaktive
beskyttelse mod hacking, cyberangreb eller
skadelig kode, der eksempelvis kan stjæle
følsomme kundedata eller kryptere dine filer og
lamme virksomheden. Ligeledes sikrer den
indbyggede cloud-backup, at der konstant tages
automatisk backup af alle data på din Hub.
Anvender din virksomhed cloudbaserede
produktivitetsplatforme såsom Microsoft Office
365 eller andre onlinebaserede platforme, er I
som udgangspunkt ikke sikret i tilfælde af fejl,
hacking eller hvis en medarbejder ved et uheld
kommer til at slette kritiske informationer.

WorkPlace Hub kan nemt tilpasses
og udvides, så den vokser i
takt med virksomhedens behov
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Her er det let og billigt at udvide Hub’en med
automatisk backup af de mange data,
virksomheden har liggende i skyen. Dette er
særdeles relevant, da backup – modsat
almindelig opfattelse – ikke er del af hverken
Office 365 eller de fleste andre cloudbaserede
forretningsløsninger til f.eks. CRM,
forretningsanalyse, storage m.m. Det sikrer, at
data hurtigt kan gendannes

Med WorkPlace Hub 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.
For mindre virksomheder med under 20 ansatte
er en af de mest frygtede økonomiske ubekendte
risikoen for, at IT-nedbrud kræver pludselige
investeringer i kostbar hardware eller software,
før forretningen kan køre videre. I realiteten er
behovet for jævnlig driftsbistand og
systemkritisk ad hoc-konsulenthjælp dog en
større post på budgettet, som let kan udgøre op
mod 50.000 kroner årligt.
Desuden medfører en sammensat ITinfrastruktur ofte, at man skal kontakte flere
leverandører for at få hjælp til at komme videre,
når der opstår problemer. Ofte skal man tillige
være i stand til at navigere mellem
leverandørernes holdninger til, hvilke
systemelementer der er skyld i, at de digitale
værktøjer står stille og hvem, der i sidste ende
skal løse problemerne.
Med et abonnement på en WorkPlace Hub tages
der højde for det hele. Her håndteres både
eventuelle systemfejl på virksomhedens kritiske
infrastruktur samt defekt hardware hurtigt af
Konica Minolta, ligesom virksomheden let kan få
bistand og service fra danske system- og
driftseksperter. Begge dele er inkluderet i det
månedlige abonnement, så man undgår kedelige
overraskelser.

Ubuntu Linux. Den udmærker sig ikke blot ved,
at du kan anvende den uden at betale licens samt
at dine klient-arbejdspladser kan tilgå Hub’ens
filserver uden ændringer.
WorkPlace Hub leveres klar til drift, inklusive et
implementerings- og projektforløb, der sikrer at
du kommer hurtigt i gang. Du betaler en fast pris
pr. måned – hvori der er inkluderet opsætning og
indledende basiskonfiguration, driftsservice,
administratorsupport, onsite eller remote
afhængig af behov i hele perioden.
Udregner du den samlede omkostning til
hardware, software, drift, licenser og – ikke
mindst – driftssupport over tid, vil du opleve, at
omkostningen til en Konica Minolta WorkPlace
Hub udgør 50-60 procent af en tilsvarende
løsning baseret på traditionelle komponenter.
Skulle en disk eller andet hardware gå i stykker,
udskiftes det hurtigt og uden ekstra
omkostninger for dig.
Det er blot ét af de mange elementer, der giver
dig én effektiv og konkurrencedygtig
infrastruktur, der fungerer døgnet rundt, året
rundt. Helt uden kedelige overraskelser og
uforudsigelige ekstraregninger.

Det giver stabil og sikker IT-drift samt ro i maven
for både regnskabschef og den IT-ansvarlige.

DROP DE DYRE LICENSER OG FÅ EN
KONKURRENCEDYGTIG LØSNING UDEN
OVERRASKELSER
De fleste mindre virksomheder baserer deres
infrastruktur på software, der kræver løbende
betaling af licenser – for eksempel Windows
Server – hvilket kan blive kostbart over tid.
Derimod er WorkPlace Hub opbygget på den
udbredte og anerkendte open source platform

LÆS MERE OM
WORKPLACE HUB

HVORFOR VÆLGE KONICA MINOLTA
WORKPLACE HUB?
• Reducér dine omkostninger til IT-infrastruktur med op til 50 procent – med fokus på sikkerheden
• Saml al infrastruktur ét sted: Print, WiFi, storage, sikkerhed, backup, virtualisering, applikationsservere m.m.
• Kom i gang uden behov for investeringer
• Lokal ekspertbistand hjælper dig hurtigt videre
• Hurtig udskiftning i tilfælde af hardwarefejl
• En fleksibel løsning baseret på effektivt, gennemprøvet hardware og software
• Reducér behovet for dyre licenser
• Lad dine medarbejdere arbejde effektivt uden systembøvl og hardwarenedbrud

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
Lautrupvang 2B
2750 Ballerup
Danmark
Telefon: 72212121
www.konicaminolta.dk

