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Více než

2 000 000
spokojených
zákazníků.

Našich služeb využívají
2/3 z TOP 100 firem.
Důvěřují nám banky,
výrobní firmy i řada
ministerstev.
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Maximální
efektivita
pro digitální svět

Kvalita a zkušenosti
prověřené našimi zákazníky



Techničtí specialisté
jsou pro vás k dispozici
vždy v místě a čase, 
ve kterém potřebujete, 
díky síti našich
servisních
a a obchodních míst.

Jsme vám
vždy na dosah  
Dostupnost námi garantovaných
služeb v místě vašeho podnikání.

100 mobilních
servisních technikůVíce než

a 11 v ČRobchodních
a servisních míst

Na všech 14 000
obchodních
a servisních místech,
ve 150 zemích světa,                                                         
uplatňujeme jednotný
přístup při řešení
vvašich projektů.

Zaručujeme
jednotný přístup
Naši zákazníci z celého světa
se mohou spolehnout na stejně
vysoký standard služeb.

45 000 zaměstnanců

26 vývojových
a technických
center

Naše technologie
vás drží vždy o krok
napřed.
Vyvinuli jsme Workplace Hub.
Pracujeme s rozšířenou
realitou, IOT (internetem
vvěcí), predikcí na základě
zpracování Big Data a mnoha
dalšími technologiemi
budoucnosti.

Podnikové systémy a aplikace
Systémy pro řízení podniku (ERP),
řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Dokumentová řešení
Řízení procesů (BPM), správa
dokumentů (DMS)

ZZpracování dokumentů
Digitalizace, konverze, vytěžování

Tisk
Kancelářský tisk, produkční tisk

Infrastruktura
Hardware, software, cloudové služby, IT služby

Dodáváme vám
nadčasová řešení pro

5Celosvětově          inovačních center

v Brněvčetně Business Innovation Center (BIC)
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Naše produkty
přispívají k ochraně
životního prostředí.

Myslíme na ochranu
životního prostředí
     snižujeme až o 40 % emise CO2 a NOx

     pro výrobu toneru používáme BIOMASU

     naše stroje využívají úsporné režimy

     dosahujeme POLOVIČNÍ SPOTŘEBY
     oproti limitům Energy Star

Chráníme vaše data
v souladu s nejvyššími
bezpečnostními
a legislativními
standardy.

Vaše data jsou
s námi v bezpečí
Dbáme na ochranu dat našich klientů
i jejich obchodních partnerů
     naše produkty splňují standardy ISO 27001

     dodáme vám efektivní IT řešení na míru plně
     v souladu s požadavky GDPR

Analyzujeme 
a nastavujeme oběh
vašich dokumentů, dat
a procesů tak, abychom
zvýšili váš uživatelský
komfort a snížili vaše
fifinanční náklady.

Informace v digitální 
i fyzické podobě řešíme
komplexně
Analýza vám zajistí optimalizaci:
     tiskové a kopírovací techniky

     procesů a řízení toku dokumentů

     finančních nákladů

     bezpečnosti informací

Garantujeme vám
ON-LINE
MONITORING
zařízení, serverů,
PC i aplikací.

Poskytujeme servis
bez zbytečných prodlev
a prostojů

99 % potřebných dílů máme 
okamžitě k dispozici

90 % případů ukončíme
při prvním zásahu nebo
formou vzdálené správy
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Konica Minolta
Business Solutions Czech spol. s r. o.

Centrála:  Žarošická 13
          628 00 Brno


