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Vysoký komfort tlače dokumentov a z neho 
vyplývajúca spokojnosť zamestnancov

Vďaka službe RemoteCare tlačové zariadenie samo nahlasuje 
stav spotrebného materiálu, požiadavky na jeho dodanie a au-
tomaticky posiela informácie o prípadných poruchách zaria-
denia do systému Konica Minolta. Vďaka tejto modernej tech-
nológii komunikácie získate okrem viditeľných úspor pracov-
ného času zamestnancov tiež bezstarostnú a plynulú tlač doku-
mentov. Netreba nikam telefonovať či posielať e-mail, zháňať 
servisného technika a organizovať servisný zásah – všetky tieto 
aktivity prebiehajú celkom automaticky.

Včasné dodávky spotrebného materiálu       
v požadovanom množstve bez jednotlivých  
objednávok

S pomocou služby RemoteCare už vaši pracovníci nemusia 
venovať ani minútu kontrole, či máte k dispozícii dostatok 
tonera alebo či vám nedochádza iný spotrebný materiál. 
Pre každé vaše zariadenie evidujeme zásobu jedného alebo 
viacerých kusov náhradných tonerov. V prípade, že je toner
v stroji spotrebovaný, RemoteCare automaticky zašle po-
žiadavku na servisné centrum a my zásobu doplníme. 
Nefunkčné zariadenie kvôli nedostatku toneru je minulosťou.

Automatické hlásenie servisných 
požiadaviek. Rozpoznáme požiadavku priemerne 
o hodinu skôr, než vy

Keď sa vyskytne na zariadení porucha, nejakú dobu trvá, kým 
ju užívatelia odhalia a nahlásia na servisné centrum. Navyše pre 
bežného užívateľa nie je jednoduché presne špecifikovať typ 
poruchy a stroja. So službou RemoteCare tieto starosti odpada-
jú – porucha je automaticky a ihneď hlásená v servisnom sys-
téme Konica Minolta vrátane presnej identifikácie zariadenia, 
popisu problému a označenia chybového kódu. Servisný tech-
nik si pred výjazdom na opravu podľa tejto informácie pripraví 
potrebné náhradné diely. Väčšina porúch tak býva vyriešená už 
pri prvej návšteve technika.

Minimalizovanie nákladov na údržbu, 
správu a prevádzku tlačového systému 

Spolupráca so spoločnosťou Konica Minolta 
v oblasti servisných služieb vám zaistí vysokokva-
litný a profesionálny servis. Ušetrí vám nielen 
financie, ale prinesie aj úspory pracovného času 
vašim zamestnancom. My sa postaráme o váš 
tlačový systém, aby ste sa vy mohli naplno 
venovať svojej práci.

Zvýšenie produktivity a životnosti 
tlačových zariadení

Pravidelný a odborne vykonávaný servis, dôsledné 
používanie kvalitného značkového spotrebného 
materiálu a predchádzanie poruchám zvyšuje 
kvalitu a produktivitu tlače našich zariadení. 
Vďaka RemoteCare dosiahnete maximálne možnú 
životnosť tlačového systému.

SYSTÉM 
VZDIALENEJ STAROSTLIVOSTI
Vďaka službe RemoteCare vytvoríme bezpečné spojenie vášho tlačového zariadenia s naším servisným centrom – 
bezdrôtovo a mimo vašu dátovú sieť. Automaticky monitorujeme stav tlačového zariadenia, sledujeme požiadavky 
na jeho údržbu a dodávame spotrebný materiál. Preberáme všetky starosti s prevádzkou tlačového systému, a vy sa 
tak môžete venovať svojej práci alebo zábave.



– Fyzické oddelenie pamätí na pamäť: 
    RAM – využívanú pre tlačové dáta klienta a 

pamäť ROM, ktorú využíva RemoteCare,
–   šifrovaná dátová komunikácia medzi tlačovým 

zriadením a servisným centrom Konica Minolta, 
– firewall zabezpečenie serverov v servisnom cen-

tre Konica Minolta.

Pre sprevádzkovanie služby RemoteCare 
nevyžadujeme žiadne zásahy alebo úpravy vašej 
vnútornej firemnej siete – vašu sieť totiž vôbec 
nepoužívame.

SYSTÉM VZDIALENEJ STAROSTLIVOSTI   

Jednoduché a presné odpočty počítadiel vytlačených 
strán pre pravidelné vyúčtovanie 

Ako užívateľ služby RemoteCare už nemusíte vyplňovať a posielať for-
muláre s informáciami o stave počítadiel alebo pre ich nahlásenie strácať 
svoj čas a peniaze za telefonické hovory. Pomocou vzdialenej správy 
si sami získame presné dáta pre vyúčtovanie bez toho, aby sme vás 
obťažovali. Nahlásenie alebo zapísanie chybných údajov či preklepov je 
celkom vylúčené a fakturačné údaje sú vždy rovnaké.

Dlhšia bezporuchová prevádzka vďaka preventívnej 
výmene opotrebiteľných náhradných dielov pred koncom 
ich životnosti

Veľkej časti porúch sa dá predísť vďaka pravidelnému servisu a výmene 
už opotrebovaných súčiastok alebo dielov, ktorým končí životnosť. Je 
samozrejmosťou, že aj tieto informácie RemoteCare odosiela automaticky 
do servisného systému Konica Minolta, vďaka čomu vymeníme rizikové 
diely ešte skôr, než môže dôjsť k zastaveniu stroja. Vaša tlač je preto 
plynulá a bez zbytočných prerušení.

Proaktívny servis a podpora 24 hodín denne, 7 dní  
v týždni

Vďaka proaktivite systému RemoteCare a neustálemu on-line spojeniu 
tlačových zariadení so spoločnosťou Konica Minolta sú požiadavky 
hlásené okamžite po svojom vzniku, bez ohľadu na našu otváraciu dobu. 
Servisný technik vyráža k oprave v najkratšom možnom termíne a spot-
rebný materiál ihneď expedujeme. Preto sú vylúčené akékoľvek prevádz-
kové problémy a zbytočné čakania, ktoré by mohli spôsobiť prestoje 
tlačových zariadení a narúšať plynulosť tlače.

SYSTÉM 
VZDIALENEJ STAROSTLIVOSTI
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Bezpečné bezdrôtové spojenie 
tlačového zariadenia so servisným cen-
trom Konica Minolta mimo dátovú sieť 
zákazníka 

Bezpečnosť tlače pri využívaní služby RemoteCare 
zaisťujú technické opatrenia, ktoré nedovoľujú 
akékoľvek zneužitie dát klienta:



Služba RemoteCare je rozdelená na niekoľko úrovní. Vyberte si iba tie funkcionality, ktoré sú 
pre vás prínosné, a neplaťte za služby, ktoré nepotrebujete

RemoteCare Basic
Vhodná úroveň pre základnú obsluhu stroja, kedy je zaistené automatické hlásenie požiadaviek vrátane potvrdení   
zo servisného centra. Zahŕňa automatický odpočet počítadiel.

RemoteCare Smart
Je rozšírením RemoteCare Basic o automatické dodávky základného spotrebného materiálu – tonery a odpadové nádobky. 

RemoteCare Comfort
Úroveň RemoteCare Comfort zaistí aj automatické dodávky všetkého spotrebného materiálu, vrátane opotrebiteľných 
náhradných dielov – obrazové valce, prenosové pásy, filtre, podávacie mechanizmy, fixácie. Navyše nás upozorní aj na 
zvýšené množstvo zásekov zariadenia.

RemoteCare Max
Najvyššia úroveň RemoteCare Max je doplnená o službu Spätný odber použitého spotrebného materiálu, ktorej súčasťou je  
poskytnutie zbernej nádoby – ekoboxu na odpadový materiál (použité tonery, odpadové nádoby) a odvoz materiálu od vás.

Basic Smart Comfort Max

Automatický odpočet počítadiel ü ü ü ü

Automatické zasielanie požiadaviek na servisný zásah ü ü ü ü

Potvrdenie požiadavky (telefón, e-mail) ü ü ü ü

Automatické dodávky základného spotreb. materiálu ü ü ü

Preventívne dodávky opotrebiteľných náhrad. dielov ü ü

Reakcia na zvýšené množstvo zásekov zariadenia* ü ü

Spätný odber použitého spotrebného materiálu ü

* Len pre produkčné zariadenia Konica Minolta

  


