Persbericht
CeBIT 2017: Konica Minolta stuwt de digitale
transformatie verder vooruit en geeft vorm aan
het Kantoor van de Toekomst
Zaventem, België, 26 januari 2017
Konica Minolta Business Solutions Europe (Konica Minolta) presenteert op
CeBIT 2017 zijn nieuwste oplossingen voor bedrijfsprocessen en workflows,
alsook revolutionaire concepten voor het Kantoor van de Toekomst. Konica
Minolta zal de CeBIT bezoekers voorzien van demonstraties van oplossingen
voor het digitale tijdperk, zoals procesanalyse, Enterprise Content
Management (ECM), security en het Kantoor van de Toekomst. CeBIT vindt
plaats van 20 tot 24 maart 2017 in Hannover, Duitsland. Konica Minolta vindt u
in hal 3 op stand H17.
Het thema van CeBIT 2017, “d!conomy – no limits”, toont het enorme potentieel van
de digitalisering. Het concept van de digitale transformatie houdt veel meer in dan
alleen digitale producten en diensten: digitale transformatie betekent een revolutie in
de manier waarop mensen, apparaten en ruimtes onderling interageren.
Japan, dit jaar het partnerland op CeBIT, is een incubator van digitale technologieën.
Het land is één van de voorlopers in de hightechsector en - met de Japanse
samenleving als een samenleving die veel nieuwe dingen als eerste omarmt en met
Konica Minolta als Japans bedrijf - kijkt ernaar uit om zijn stempel te drukken met
hun innovatieve stand en zijn business portfolio, dewelke zal voorgesteld worden op
CeBIT.
“Als Japans bedrijf pakt Konica Minolta de uitdagingen aan waar bedrijven tegenaan
lopen bij hun digitale transformatie, en erkennen we het belang van innovatieve
oplossingen in alle bedrijfsunits”, vertelt Xavier Biermez, Managing Director Konica
Minolta Business Solutions Belgium & The Netherlands. “Konica Minolta biedt
oplossingen en inzichten aan voor het herkennen van de mogelijkheden van reeds
bestaande informatie, en helpt klanten om te komen tot een efficiëntere, beter
gestructureerde en productieve workflow op elke afdeling.”
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In lijn met zijn kernboodschap, “You aim for a new digital era. We make you part of
it”, zal Konica Minolta de bezoekers leiden door een digitale reis, te beginnen met
procesadvisering. Daarna zullen ECM-oplossingen zoals Enterprise Search, Digitale
Factuurverwerking en Digitaal Personeelsdossier toegelicht worden, zal men
demonstreren hoe bedrijven beveiligingslekken kunnen dichten in het digitale tijdperk
en zal het aanbod van Smart Cloud Services voorgesteld worden.
Een speciale focus ligt op de Werkplek van de Toekomst, waar bezoekers
innovatieve oplossingen kunnen ervaren waarmee bedrijven meerwaarde kunnen
genereren uit bestaande en nieuwe informatiebronnen, bijvoorbeeld door een
geoptimaliseerd ruimtegebruik en het verbinden van informatie voor een effectievere
communicatie. In samenwerking met MOBOTIX AG, een Duitse producent van
intelligente IP-video-oplossingen, toont Konica Minolta toepassingen voor het
verbinden van mensen, ruimtes en apparaten in slimme werkomgevingen.

Over Konica Minolta Business Solutions (Belgium) NV.:
Konica Minolta Business Solutions (Belgium) NV. is gevestigd in Zaventem (Brussel, België) en is een
dochteronderneming van Konica Minolta Business Technologies, Inc., Tokio, Japan. De onderneming levert diensten
en verdeelt producten, systemen en oplossingen die aan alle voorwaarden van printen op kantoor- en in de productie
voldoen over de volledige levenscyclus van documenten. Hun productengamma gaat van kleur en monochroom
multifunctionele en productieve printsystemen, laserprinters en multifunctionele apparaten tot moderne software die
apparaten naadloos in werkprocessen en IT-omgevingen integreert. Het Managed Print Services concept, genoemd
Optimized Print Services™(OPS) bij Konica Minolta, is een unieke totaaloplossing waarbij bedrijven één
allesomvattende factuur betalen, geldt als toppunt van transparantie, eenvoud en flexibiliteit .Om klanten als print- en
industriële ondernemingen optimaal met krachtige en verdedigbare oplossingen te ondersteunen, investeert Konica
Minolta, als technologische leider voortdurend in onderzoek en ontwikkeling en voert zij regelmatig nieuwe
standaarden in voor de hele printindustrie.
Surf naar www.konicaminolta.be en www.konicaminolta.eu voor meer informatie over de onderneming.
Termen en productnamen kunnen al dan niet (wettig) gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke
eigenaars en worden hierbij erkend.
Voor meer informatie over Konica Minolta Business Solutions:
Janice Mathues – Marketing Expert Corporate Communications Cluster West
Tel: +32 (0)2 717 09 69
janice.mathues@konicaminolta.be
Perscontact
Betty De Boeck – VPR Consult bvba
Tel: +32 (0)3 777 97 17
konicaminolta@vprconsult.be
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