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SABIA QUE...

81%

76%

75%

33%

Os ciberataques cresceram 
81% em Portugal em 2021

quer disponibilizar o trabalho 
remoto em regime full-time

das empresas portuguesas não 
tem armazenamento e partilha 
de documentos organizados 
de forma estruturada 

Check Point Research, 2021

Flexible Work Survey, 2021

Digital Transformation Study,  

KeyPoint Inteligence, 2021

A pandemia de covid-19 acelerou inúmeras 

tendências da transformação digital. O 

trabalho remoto colocou uma enorme pressão 

sobre os negócios, obrigando à adoção rápida 

de infraestruturas e à digitalização dos fluxos 

de trabalho. Estas alterações têm causado 

inúmeras dores às pequenas empresas, onde 

o trabalho remoto não era, até agora, uma 

realidade.

Contudo, ainda que com alguns riscos - na 

segurança de dados, por exemplo, -  as PME 

portuguesas deram o primeiro passo para a 

transformação digital. Os regimes híbridos 

de trabalho vieram para ficar com os seus 

inúmeros benefícios: trabalhar 

colaborativamente, à distância, com 

processos simplificados e fluxos de trabalho 

digitalizados, num ambiente cloud based, 

seguro e produtivo, faz parte do caminho 

irreversível para o futuro.

De equipamentos à impressão na cloud, da 

oferta dos serviços de IT ao suporte 

personalizado e à formação de colaboradores, 

a Konica Minolta apoia todas as empresas na 

transformação digital do seu negócio. 

Conte com o parceiro certo de IT para tirar o 

melhor partido de um escritório digital, 

inteligente e conectado.

das empresas pretendem 
implementar um modelo de 
trabalho híbrido e



PME + Digital

CONHEÇA AS SOLUÇÕES
DO PROGRAMA PME + DIGITAL

Digitalize todos os arquivos e processos e aceda aos seus 
documentos a partir de qualquer lugar/dispositivo.  

Acelere aprovações com workflows digitais. 

Tenha toda a sua informação acessível, organizada e segura

A segurança da IT de toda a sua empresa é essencial para a 
continuidade do seu negócio. Proteja-se contra ataques e 
indisponibilidades de sistemas com os nossos serviços de IT. 
Asseguramos também um backup dos seus dados na Konica 
Minolta Cloud.. 

Trabalhe remotamente sem preocupações: ferramentas 
de comunicação e colaboração (Microsoft 365) e 
infraestrutura de IT na Konica Minolta Cloud para um 
escritório conectado, digital e seguro.

por mês, por utilizador

por mês, por utilizador

por mês, por utilizador

a partir de

a partir de

a partir de

29€

69€

89€



BENEFÍCIOS PME + DIGITAL

Negócio com maior segurança e conformidade

A segurança do seu negócio é crucial para a continuidade do mesmo. 
Com os serviços de IT da Konica Minolta mitigue riscos, tenha os seus 
dados em segurança e em conformidade com a legislação.

Maior produtividade das equipas 

Consulte facilmente todos os dados da sua empresa. Partilhe com os 
seus colegas em tempo real. Onde quer que esteja e a partir de 
qualquer dispositivo. 

Eficiência de processos 

Automatize os seus processos e ganhe rapidez com a implementação 
de workflows de aprovação. Todos os stakeholders ficarão mais 
satisfeitos.

Controlo de custos 

As soluções da PME +Digital têm uma mensalidade fixa por 
utilizador. Assim será mais fácil prever os gastos futuros do seu 
negócio.

Konica Minolta Business Solutions Portugal, 
Rua Prof. Henrique de Barros, 4 - 10ºB 
2685-338 Prior Velho

Saiba mais em:
konicaminolta.pt
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do IDC Directions 2022


