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Konica Minolta on kansainvälinen teknologia-alan
monialayritys, jonka pääasialliset liiketoiminta-alueet
ovat: toimistoratkaisut, ammattitulostusratkaisut,
terveydenhuollon ratkaisut ja teollisuuden ratkaisut.
Tavoitteenamme on tietää, mitä asiakkaamme
ajattelevat. Haluamme ymmärtää heidän tarpeensa
ja haasteensa. Palkitut ratkaisumme ovat suunniteltu
optimoimaan tuottavuutta, parantamaan työn
tehokkuutta sekä vähentämään kustannuksia ja
ympäristövaikutuksia.
Muut
Teollisuus

11%

Terveydenhuolto

9%

2%

Toimistoratkaisut

57%

Ammattitulostus

21%

AMMATTITULOSTUS
Korkealaatuiset ratkaisut painetun viestinnän
toteuttamiseen ja teolliseen painamiseen.
Lisätty todellisuus (AR) tuo painotuotteisiin
uuden ulottuvuuden ja vie asiakaskokemuksen haluamallesi tasolle.
DIGITAALINEN TYÖYMPÄRISTÖ
Ratkaisut hallinnoituihin tulostus- ja skannausympäristöihin sekä työnkulkujen automatisointiin.
Tuloksena toimivat prosessit, korkea tietoturva ja
kustannustehokas liiketoiminta.
IT-PALVELUT
Yhtenäinen, tietoturvallinen IT-infrastruktuuri tekee
työympäristöstä helposti hallittavan. Skaalattavat,
helppokäyttöiset tiedonhallintaratkaisut varmistavat tiedon löytämisen ja käyttämisen.

Konica Minolta Suomessa
Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on
yhtiö, jonka historia laitetoimittajana ulottuu aina
vuoteen 1931. Nykyisin tarjoamme yrityksille
innovatiivisia ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden työympäristöihin.

KONICA MINOLTAN
AMMATTITULOSTUSRATKAISUT
RETHINK PRINT

Tuotantotulostus ja teollinen painaminen
Digitalisaatio on mullistanut painotalojen, omatarvepainojen ja
teollisen painamisen liiketoimintamallit. Konica Minolta tarjoaa yli
vuosikymmenen mittaisella kokemuksellaan ammattitaitoa sekä laajan
valikoiman innovatiivisia ammattitulostuksen ratkaisuja, jotta voitte
menestyä nopeasti muuttuvalla toimialalla ja laajentaa liiketoimintaanne.
Olemme myös erityisen ylpeitä luotettavasta ylläpitopalvelustamme,
sillä tiedämme, että lyhytkin tuotantoseisokki merkitsee teille vähemmän rahaa kassassa.

”

Konica Minoltan ratkaisu
otti parhaiten huomioon
tarpeemme ja hyvät kokemukset huoltopalveluista
käänsi vaa’an Konica Minoltan ratkaisun puolelle.
toimitusjohtaja
Johanna Saarinen,
Painotalo Painola

”

Kehitä liiketoimintaasi
Konica Minoltalta saat innovatiivisia ratkaisuja ja ammattilaisten
näkemyksiä alan tulevaisuudesta, jotta voit laajentaa liiketoimintaasi ja varmistaa yrityksesi menestyksen myös tulevaisuudessa.
Konica Minolta tarjoaa ainutlaatuisen digitaalisen arkkitulostamisen kokonaisuuden omalla AccurioPress-runko- ja
palvelinteknologialla sekä inline-viimeistelyratkaisuilla sovellustyönkulkuineen. Voit lisätä painotuotteen arvoa MGI JetVarnish
kohdelakkaus- ja foliointiviimeistelyllä sekä lisätyn todellisuuden
(AR) genARate-sovelluksellamme. Perinteisestä arkkipainamisesta laajennusmahdollisuuksia on esimerkiksi vahvasti kasvavaan tarra- ja etikettituotantoon AccurioLabel-ratkaisullamme.
Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden liittyä Prokom-käyttäjäyhteisöömme. Prokom tarjoaa ajantasaista alan tietoutta, käytännön
tukea ja kehitysideoita sekä verkostoitumismahdollisuuksia
erilaisten tapahtumien ja webinaarien kautta. Tutustu yhteisön
toimintaan tarkemmin osoitteessa: www.prokom.org

Saavuta tavoitteesi nopeasti ja
tehokkaasti
Konica Minoltan ammattitulostusratkaisut mahdollistavat sen,
että voitte tulostaa nopeammin, tarjota yksilöllisiä tuotteita
kilpailukykyisin kustannuksin ja pystytte vastaamaan markkinoiden haastaviin tarpeisiin.
Konica Minoltan Accurio-ratkaisut ovat tulevaisuuden sijoitus
sillä ne on rakennettu edistämään liiketoimintaasi tänään ja
erottumaan kilpaillijoista huomenna. Ratkaisujemme tärkeimpiä vahvuuksia ja ominaisuuksia ovat rutiininomaisen teknologiakuormituksen poistaminen, ajansäästö ja manuaalisten
toimenpiteiden minimoiminen, mikä taas vähentää virheitä ja
hukkaa sekä alentaa tuotantokustannuksia.

”

On ollut ilo työskennellä
koneella. Laatu on yhä
edelleen hienoa ja palvelu
ongelmatilanteissa on
ollut nopeaa ja esimerkillistä. Konica Minolta
on ollut hyvä ja tuottava
kumppani

”

toimitusjohtaja
Timo Mannonen, Seriman

DIGITAALISEN PAINAMISEN
TULEVAISUUS ON VALOISA
RETHINK DIGITAL PRINTING
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DIGITAALISELLA VIIMEISTELYLLÄ
LISÄARVOA PRINTILLE
RETHINK INDUSTRIAL PRINTING

Nykyään “vain painaminen” on vakiopalvelu, jota tarjoavat
lukemattomat toimittajat, joko offset- tai digitekniikoilla.
Miksi siis et monipuolistaisi ja parantaisi palveluitasi tarjoamalla jotain innovatiivisempaa ja houkuttelevampaa?
Konica Minolta tarjoaa sinulle laajan valikoiman MGI:n järjestelmiä, jotka lisäävät näyttävyyttä painotöihisi ja saavat
välittömästi asiakkaidesi ja heidän asiakkaidensa huomion.
Lisää vain efektiviimeistely kuumafolioinnilla ja UV-kohdelakkauksella tuotevalikoimaasi ja paranna heti liiketoimintasi kannattavuutta.
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DIGITAALISESTI PAINETAAN
KOKO AJAN ENEMMÄN
RETHINK LABEL PRINTING

Digitaalisesti painettujen etikettien ja tarrojen tuotanto kukoistaa ja se on yksi nopeimmin kasvavista
painoteollisuuden aloista - nyt on tilaisuutesi lähteä
kasvun tielle.
AccurioLabel 230 soveltuu erinomaisesti etikettipainoille, jotka haluavat siirtää volyymeja perinteisistä
painokoneista digitaalisiin - painosarjojen lyhenemisen, nopeiden toimitusaikataulujen, personoinnin ja
versioinnin sekä tarpeeseen tulostamisen myötä.

KONICA MINOLTAN ARVOT

RETHINK WHO WE ARE

Avoin ja rehellinen
Luomme pitkäaikaisia kumppanuuksia toimimalla
johdonmukaisesti, avoimesti ja rehellisesti.

Innovatiivinen
Innovatiivisuus on käyttövoimamme. Kehitämme
jatkuvasti mullistavia ideoita, jotka luovat pohjan
yhteiselle tulevaisuudellemme.

Asiakaslähtöinen
Asiakkaat ovat olemassaolomme perusta. Vastaamme
haasteisiin, työskentelemme tinkimättömästi yhdessä
ja tuotamme ratkaisuja jotka vastaavat asiakkaan
odotuksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Intohimoinen
Intohimo ja määrätietoisuus ovat välttämättömiä
merkityksellisen hyödyn tuottamiseksi asiakkaidemme
liiketoiminnalle.

Osallistava ja yhteistyökykyinen
Monipuolisella ja osallistavalla yhteistyöllä luomme
uudenlaisia toimintatapoja ja tuotamme ylivertaisia
hyötyjä ja lisäarvoa asiakkaillemme.
Vastuullinen
Kaikki tekemisemme yksilöinä ja yhdessä on
vastuullista ja läpinäkyvää. Toimintamme edistää
kestävää kehitystä yhteisössämme.

Giving Shape to Ideas
Omistaudumme asiakkaiden tarpeisiin,
löydämme niihin konkreettisia ratkaisuja
ja teemme ideoista totta.

HUOMINEN MIELESSÄ
RETHINK SUSTAINABILITY

Paremman huomisen rakentaminen on kiinni meistä
kaikista, niin arjessa kuin liike-elämässäkin. Maapallomme
tulevaisuus lepää nykyisen yhteiskuntamme harteilla. Tästä
huolimatta yritysten tulisi kuitenkin pystyä jatkuvasti tarjoamaan uusia palveluja, löytämään uusia asiakkaita ja erottumaan kilpailijoista. Ympäristötoimet, kuten ilmastoneutraali
tulostaminen, ovat helppo tapa erottua joukosta.
Korostaaksemme sitoutumistamme kestävyyteen kompensoimme Konica Minoltan tuotantolaitteiden valmistuksesta
aiheutuvat hiilidioksidipäästöt aina kaikille asiakkaillemme.
Hiilineutraali valmistus ja prosessin läpinäkyvyys todennetaan
erillisellä sertifikaatilla, joka toimitetaan asiakkaille pyydettäessä. Konica Minoltan Enabling Carbon Neutrality -ohjelman
avulla voit lisäksi hyvittää Konica Minoltan tuotantolaitteiden
käytöstä aiheutuvät päästöt.
Laskemme jokaisen painojärjestelmäsi hiilidioksidipäästöt
yhteistyössä ClimatePartnerin ilmastonsuojelun asiantuntijoiden kanssa. Lasketut päästöt hyvitetään Gold Standard
-sertifioidulla päästöhyvitysprojektilla, jolloin lopputuloksena
kaikki digipainotuotteesi ovat hiilineutraaleja ja yrityksesi
tukee sertifioituja päästöhyvitysohjelmia ympäri maailman.
Konica Minolta Inc. listattiin vuonna 2019 maailmanlaajuisesti
100 parhaan kestävän kehityksen yrityksen joukkoon (”2019
Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”).
RobecoSAM on myöntänyt vuonna 2019 Konica Minoltalle
Gold Class –palkinnon yritysvastuun kantamisesta.
Konica Minolta pyrkii toimimaan yhteiskunnan luottamuksen
ja odotusten mukaisesti täyttämällä kaikkiin sidosryhmiinsä
liittyvät vastuunsa, osallistumalla kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja parantamalla ihmisten elämänlaatua. Aiomme
saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs) vuoteen 2030
mennessä.
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