
A NOSSA 
ATUALIDADE

QUAL O NÍVEL 
DE MATURIDADE 
DIGITAL DA SUA 
EMPRESA?

PORQUÊ A 
KONICA MINOLTA?

No contexto atual as empresas tiveram 
que se adaptar rapidamente à nova 
realidade em que muitos 
colaboradores passaram a ter que 
desempenhar as suas funções a partir 
de casa. O escritório nunca mais 
voltará a ser o mesmo e, como tal, é 
necessário encontrar formas de 
promover a eficiência e a 
produtividade sem nunca esquecer a 
segurança. Se este já era um elemento 

crucial para qualquer empresa, com o 
aumento dos utilizadores remotos, 
tornou-se absolutamente 
indispensável.

A Konica Minolta oferece um conjunto 
de soluções consoante o seu nível de 
maturidade digital de forma a dar 
resposta a todos os desafios que a sua 
empresa enfrenta. Juntos construímos 
o futuro.  

TELETRABALHO
E REGRESSO 
AO ESCRITÓRIO

EFICIÊNCIA
E PRODUTIVIDADE

SEGURANÇA
E PROTEÇÃO DE DADOS

DIGITALEMERGENTE INTEGRADO TRANSFORMADO
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Com recurso 
a ferramentas  de 

desmaterialização 
de documentos

Processos 
e ferramentas 
que permitem 
colaboração, 

independente 
da localização

Um ambiente 
totalmente 
conectado 

e digital

SEGURANÇA

Face aos atuais desafios, as empresas 
devem investir em tecnologia e em 
automatização de processos com o 
intuito de conectar as suas equipas, 
melhorar as suas operações e responder 
às necessidades dos seus clientes.

Prémio 
BLI PaceSetter 2020 

pela qualidade 
do suporte e 

manutenção simples

Nomeada 
mundialmente 

como líder 
em “Print 

Transformation”

IDC, 2020

Prémio pela 
“Smart Workplace 

Vision”

Keypoint Intelligence, 2018

Um dos 
100 melhores 

fornecedores de IT 
pela Gartner

2017-2019

Com a nossa história, experiência e reconhecimento, 
somos o parceiro ideal para o ajudar a atingir o nível 
de maturidade digital que procura.



INTELLIGENT
CONNECTED
WORKPLACE

Com um conhecimento profundo das  
necessidades do espaço de trabalho na era  
digital, a Konica Minolta apresenta um  portfólio 
integrado de soluções e serviços de IT, para um 
ambiente conectado, inteligente e seguro, 
que capacita organizações de qualquer 
dimensão para a transformação digital dos 
seus negócios.

INTELLIGENT 
CONNECTED
WORKPLACE

CLOUD

IT INFRASTRUCTURE

PROCESS OPTIMIZATION 
AND AUTOMATION

COLLABORATIVE 
SOLUTIONS

CONTENT
MANAGEMENT

PRINTING 
SOLUTIONS

SECURITY

PRINTING SOLUTIONS

A nossa proposta integrada engloba equipamentos, 
softwares e serviços oferecendo assim soluções que 
permitem otimizar todo o seu parque de impressão, 
com total tranquilidade e segurança.

CONTENT MANAGEMENT

Com as nossas soluções de captura e processamento 
inteligente de dados, gestão documental e pesquisa 
empresarial pode tornar as tarefas dos seus colaboradores 
mais eficientes, economizando tempo e recursos. 

Aumente o desempenho da sua empresa promovendo 
trabalho colaborativo com recurso à nossa oferta de 
ferramentas de colaboração em equipa.

COLLABORATIVE
SOLUTIONS

PROCESS OPTIMIZATION
AND AUTOMATION

Crie benefícios para o seu negócio optimizando e 
automatizando processos, reduzindo custos e aumentando 
a eficiência. Descubra as soluções que temos para si. 

SECURITY

Evite acessos não autorizados à sua rede e garanta a 
segurança dos seus dados, dispositivos e colaboradores. 
Proteja também os seus espaços de trabalho com as 
nossas soluções inteligentes de vídeo.

CLOUD

As soluções cloud permitem-lhe trabalhar a partir de 
qualquer lugar do mundo aumentando a sua 
competitividade. Armazene informação de forma 
segura, acessível e com recuperação ágil de dados. 

Visite-nos no Stand C10
do IDC Directions 2022

ou em konicaminolta.pt

IT INFRASTRUCTURE

Construa o escritório do futuro com infraestruturas de IT 
personalizadas, soluções de conectividade seguras e 
equipamentos para os seus colaboradores.


