


PME + Segura

UMA PME + SEGURA
ESTÁ PREPARADA PARA
A TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
São inúmeros os benefícios da Transformação 

Digital nas empresas. Antes de se debruçar sobre 

todos eles, deverá considerar a cibersegurança a 

sua maior prioridade. Quanto maior for a sua 

exposição digital, maior a probabilidade de 

ataque.

Existem alguns passos simples que o podem 

ajudar a manter os seus sistemas seguros. 

Conheça os nossos Managed Services e confie 

nos serviços de segurança de IT e de backup da 

Konica Minolta Cloud. Deixe os seus dados e a 

atualização dos seus sistemas nas nossas mãos 

-  em segurança.

SABIA QUE...

81%

Em Portugal, em 2021, os 
ciberataques cresceram

Check Point Research, 2021



PME + Segura

OS NOSSOS SERVIÇOS

OFERTA
COMERCIAL

Manutenção de hardware

Manutenção informática de servidores, 
storage, rede, infraestrutura completa de 
IT, computadores e respetivos sistemas 
operativos. Garantir a atualização e 
proteção dos mesmos.

Manutenção de software

Gestão informática do software e dos 
serviços associados à infraestrutura de IT.

Gestão de controlo de acessos

Gestão dos serviços de autenticação, 
gestão do perímetro de segurança 
(firewall), acessos VPN e wireless.

Proteção dos dados de negócio

Gestão e monitorização do serviço de 
backup e reposição de dados.

Monitorização

Monitorização remota de infraestrutura, 
software e dispositivos para uma proteção 
adequada e gestão de atualizações.

Assistência a utilizadores e 
resolução

Suporte personalizado de um help-
desk ou assistência remota. Resolução/
recuperação do equipamento/serviço, 
mediante incidentes reportados e 
registados pelo help-desk.

Backup de dados na Konica 
Minolta Cloud

500GB de armazenamento para backup de 
dados na Konica Minolta Cloud

 

Formação remota aos utilizadores 
das ferramentas de IT

O conhecimento dos utilizadores de IT é 
fundamental para uma boa utilização das 
ferramentas de IT.

por mês, por utilizador

a partir de

69€



BENEFÍCIOS PME + SEGURA

Segurança e proteção dos sistemas de IT
Garanta a continuidade do seu negócio com a mitigação de riscos 
de disponibilidade e segurança em sistemas sustentáveis.

Sistemas de IT atualizados
Os nossos serviços incluem a atualização dos sistemas, o que 
diminui significativamente o sucesso de um ataque.

Recuperação ágil de dados em caso de incidente
Os nossos serviços de backup KM Cloud garantem a integridade e 
segurança dos seus dados.

Ponto único de contacto
Tenha a uma equipa dedicada especialista de IT da Konica Minolta 
sempre pronta a ajudá-lo a resolver problemas de segurança e 
disponibilidade dos sistemas.

Menos custos
Maior duração da vida útil dos equipamentos, menor investimento, 
mais controlo de custos fixos e menos paragens no trabalho.

Trabalho sem interrupções
Evite inatividade por vírus, falta de conetividade, falta de espaço no 
disco, falta de cópias de segurança, etc.

Maior competitividade
As vantagens tecnológicas garantidas permitem-lhe estar um 
passo à frente da concorrência, ganhar em rapidez e baixar preços. 

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

Saiba mais em:
konicaminolta.pt

Visite-nos no Stand C10
do IDC Directions 2022


