FORMING AV FREMTIDENS ARBEIDSPLASS

VELKOMMEN TIL WORKPLACE HUB

WORKPLACE HUB 2
Vi lever i en tid med enorme endringer. Våre markeder er i rask endring, og digitalisering medfører dramatiske endringer
på arbeidsplassen. Det er økende avvik mellom hva mennesker ønsker å gjøre med informasjon på jobben, og hva
virksomheten kan tilby. Det kan være gode grunner til dette avviket, som sikkerhet og kostnader, men det kan også
være mindre gode grunner til dette, som inngrodd kultur eller fokus på kortsiktig lønnsomhet. Uansett årsak er det kun
mulig å låse opp nye muligheter og skape større samfunnsverdi i en virksomhet ved å lukke dette avviket. For å klare
dette bør de ansatte få tilgang til teknologi som gir nye muligheter, fremfor å bli begrenset av teknologi.

Forming av fremtidens arbeidsplass
Workplace Hub er en ny teknologi som både tar hensyn til de ansattes behov og til bredere systemkrav. Kompatibilitet
mellom systemer har vært et av de største hindrene for produktivitet på arbeidsplassen. Ved å forene de ulike delene
av virksomhetens IT-infrastruktur, fjerner Workplace Hub-teknologien dette hinderet og leverer informasjonsbaserte
tjenester, som bidrar til at de ansatte kan konsentrere seg om oppgavene sine.

“EN INNOVASJON SOM BIDRAR
TIL AT TEKNOLOGIEN ARBEIDER
FOR DEG”
50 % større rom

for samarbeid og teamarbeid

46%

positiv effekt på samarbeid på arbeidsplassen.

The Economist, Intelligence Unit, 2014

90 %

oppgir at det er stor
sannsynlighet for at
de vil investere

i et standard digitalt
samhandlingssystem

Konica Minolta/YouGov, 2017

75%

katastrofeoppretting.

Infrascale, 2015

av millenniumsgenerasjonen
ønsker å jobbe

andre steder enn på kontoret.
Deloitte, Millenial Survey, 2016

The Digital Office – improving the way we work, AIIM, 2015

3virksomheter
av 4stryker på

av kontoransatte mener
at teknologi har en

46%

av de som arbeider på
kontor er frustrerte

over manglende integrasjon mellom IT-systemene, programvaren og
enhetene på arbeidsplassen
Deloitte, Millenial Survey, 2016

WORKPLACE HUB

THE HUB:
ENKELHET ALT PÅ ETT STED
Workplace Hub gjør det enkelt å planlegge, administrere og utvikle det IT-miljøet som er viktig for din virksomhet.
Løsningen sikrer at de ansatte kan arbeide smartere. Prosessene blir enklere. Samarbeid i team blir enkelt.
Oppgavene blir intuitive. Det blir mindre nedetid. Og du kan være trygg på at sikkerheten er ivaretatt.

Portalen til bedre produktivitet.

Kontroller IT-systemene
på en enkel måte.

BRUKER-DASHBOARD*

ADMIN-DASHBOARD*

Bruker-dashboardet kombinerer essensielle
produktivitetsverktøy med smarte applikasjoner, slik at
effektiviteten øker. Det er enkelt å legge til applikasjoner
over tid via Konica Minolta MarketPlace, eller ved å koble til
eksterne leverandører, slik at din virksomhet alltid kan benytte
nye intelligente løsninger etter hvert som de blir tilgjengelige.
Samhandlingsfunksjonalitet bringer sammen alle personene i et
felles miljø, og sikrer at teamet arbeider mer effektivt.

Du får nå en komplett oversikt over virksomhetens IT-miljø –
som brukere, applikasjoner, servere, lagring, WiFi,
multifunksjonsmaskiner osv. – uansett hvor du er.
Oppgaver blir enklere, enten du ønsker å få oversikt over
ressursbruk, serviceavtaler, administrere brukerrettigheter,
sjekke status på infrastruktur, endre sitesupport eller legge til
eller fjerne applikasjoner.

Frigjøre tid og krefter.
Alt samlet,
sømløst.

IT-INFRASTRUKTUR
The Hub inkluderer en multifunksjonell skriver, datalagring,
server og WiFi tilgangspunkter. Den er utstyrt med avbruddsfri
strømforsyning og er laget for å utviklet kontinuerlig etter hvert
som systemoppdateringer og nye funksjoner blir tilgjengelig.

ADMINISTRERTE IT-TJENESTER
Vi er her for å ta oss av komplekse, kritiske eller tidkrevende
oppgaver, slik at du kan fokusere på din virksomhet. Vi kan
administrere en lang rekke tidkrevende funksjoner som lagring,
sikkerhet, installasjon og flytting. Helpdesken sikrer at vi alltid er
tilgjengelig for support.

Hvorfor Konica Minolta?
Konica Minolta er opptatt av å skape nye teknologier som kan forbedre hverdagen til folk rundt om i verden. Konica Minolta har
særlig fokus på samarbeid og nyskaping sammen med kunder, oppstartsbedrifter, universitetsmiljøer og foregangspartnere for
å utvikle nye tilbud innenfor digital arbeidsplass, måling- og informasjonsstyring, forretningsteknologi og helsevesen. Workplace
Hub er det siste kapittelet i lang rekke innovasjoner som skal skape verdi, og vi setter nye standarder på markedet for IT-tjenester
– hvor vi omskriver hva vi er, hva industrien er og hva vi kan gjøre for kundene våre sammen med sterke partnere.

Våre partnere

* Tilgjengelig via et webbasert grensesnitt. Kompatibilitet: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

WORKPLACE Hub

FORDELENE DINE
I KORTE TREKK
– Frigjør tid og energi til å fokusere
på viktigere ting
– Øk IT-effektiviteten og
produktiviteten
– Virksomhetens data er beskyttet
med høyeste sikkerhetsstandarder

IT-INFRASTRUKTUR

BRUKER-DASHBOARD

– Ikke vær bekymret for å være bundet
til eksisterende systemer og
administrere flere avtaler
– Dra nytte av stadig nye funksjoner
og gjør virksomheten din klar
for fremtiden
–	Få IT-kapasiteten til et betydelig
større selskap

ADMINISTRERTE
IT-TJENESTER

ADMIN-DASHBOARD

TA IDEEN OM EN BEDRE MÅTE Å ARBEIDE PÅ OG GJØR DEN TIL VIRKELIGHET.
Workplacehub.konicaminolta.eu
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