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FLYTT
PRINTINFRASTRUKTUREN
TIL SKYEN

PRINT FRA SKYEN MED
KMSKY PRINT
Konica Minoltas KMSky Print er en alt-i-ett sikker
printtjeneste designet for alle typer virksomheter,
uavhengig av størrelse. Det er en unik alt-i ett
printinfrastruktur løsning, hvor bedrifter kan
utnytte smidigheten og innovasjonen til
skyløsningsteknologi.
- Fjern printrelaterte servere
- Kutt kostnadene for print
- Reduser belastningen på IT

UTNYTT KMSKY PRINT TIL
Å MODERNISERE
PRINTINFRASTRUKTUREN
DIN PÅ EN MÅTE SOM
PASSER DIN VIRKSOMHET, OG
VÆR HELT TRYGG PÅ AT DEN
HAR FLEKSIBILITETEN TIL Å
IMØTEKOMME DINE
BEHOV NÅ OG I FREMTIDEN.

En løsning bygget for skyen
KMSky Print effektiviserer printinfrastrukturen din, eliminerer printrelaterte
servere og integrerer skyteknologier ekstremt enkelt.
Denne alt-i-ett-printplattformen er designet for organisasjoner som ønsker å redusere IT-byrden
og dra nytte av alle fordelene med en Software as a Service (SaaS)-løsning for å administrere
printinfrastrukturen sin:
- Sikkerhet i særklasse
- Driftes fra Konica Minoltas datasenter i Norge
- Fleksible printmuligheter
- Enklere hverdag for brukere og IT-ressurser
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KMSky Print

MED KONICA MINOLTAS
KMSKY PRINT ER DET ENKELT,
ØKONOMISK GUNSTIG OG
TIDSBESPARENDE Å FLYTTE
PRINTINFRASTRUKTUREN TIL
SKYEN
Serverløs print
Fjern avhengigheten av print relaterte
servere! Reduser kostnadene og
kompleksiteten knyttet til et tradisjonelt
printmiljø. KMSky Print minsker
belastningen på IT, fjerner avhengigheten
av print relaterte servere, muliggjør
sentral styring og eliminerer praktisk talt
all hodebry for IT-helpdesk.

Én løsning, driftet fra der du
ønsker
KMSky Print kan leveres som en tjeneste,
installert on-premise eller som en privat
cloud løsning.

Én driver for alle
KMSky Print tilbyr én printer driver som
fungerer på de fleste leverandørers
printere og som inkluderer full
etterbehandlingsalternativer for alle større
produsenter, noe som gjør det mulig for
alle å skrive ut til alle enheter, forbedre de
ansattes produktivitet og samtidig
redusere vedlikehold og støtte.

Abonnementsbasert løsning
KMSky Print er fleksibel; skalerer forbruket
ditt opp og ned alt ettersom behov.
- Velg selv hvordan du ønsker å printe:
fra din arbeidsstasjon, fra mobil,
via gjesteprint eller web, valget er ditt.
For å gjøre ting enkelt kan du også se
printkøen din i printerens display.

Automatiser administrative
oppgaver
Nyt problemfri print med enklere
tilnærming. Du trenger ikke å installere og
vedlikeholde flere printerdrivere for alle
de forskjellige printerne. KMSKy Print gjør
det enkelt å distribuere og kontrollere hele
printinfrastrukturen fra et enkelt
webbasert grensesnitt.

Sikkerhet i særklasse
KMSky Print er designet for Zero Trustkrav. Beskytt dataene dine med funksjoner
som inkluderer ende-til-ende server til
maskinvarekryptering, brukerautentisering, revisjonsfunksjonalitet og integrasjon
med skybaserte autentiseringstjenester
som Azure AD og Okta.

Multi-tenant plattform
Skap ditt eget printmiljø på vår KMSky
Print-plattform, erstatt eksisterende
Windows- og Mac-basert
printinfrastruktur på mindre enn ti
minutter.
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