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Inovace kolem nás postupují velmi rychle vpřed. Zachytit všechny novinky 
v technologiích či produktech je v dnešní době prakticky nemožné. Také 
Konica Minolta se mění, vyvíjíme nové produkty, nové platformy i nové 
aplikace. Jsme strategickým partnerem společnosti Microsoft a naše 
vývojová centra stále přicházejí s novými nápady.

Zkusme společně prodiskutovat možnosti, které leží  
přímo před vámi. Zaměříme se na slabá místa v procesech  
a fungování vaší společnosti a společně najdeme  
technologické možnosti, které vám přinesou kýžený  
výsledek. Podíváme se na systémy a jejich funkce,  
které využíváte, a poradíme vám, jak to, co si již platíte,  
využít na maximum, a hlavně efektivně.

Contributing  
to the well-being  

of society by creating  
“New Value”

Shoei Yamana

President and CEO  
of Konica Minolta, Inc

ČÁST 1: INTELIGENTNÍ KANCELÁŘ

Pojem inteligentní kancelář je mnohdy spojován s nejmodernějšími zařízeními usnadňující 
pobyt na pracovišti. Toto označení ovšem není přesné, inteligentní kancelář je s vámi kdekoliv. 
Neomezuje se pouze na nějaké místo, ale umí nabídnout komfort a efektivitu bez ohledu na 
to, kde se zrovna nacházíte. Zahrnuje v sobě nástroje usnadňující vzájemnou spolupráci 
členů týmu, ať jsou v kanceláři, na služební cestě či pracují z domu.

Představíme vizi inteligetní kanceláře, jak k ní lze dojít a co je k tomu potřeba.

Zabývat se budeme těmito tématy:

•  Nástroje podporující vzájemnou spolupráci a práci odkudkoliv

•  Co se skrývá za pojmem „bezpapírová kancelář“ a kde začít

•  Jak na digitalizaci a vytěžování dokumentů

•  Správa dokumentů, jejich bezpečné ukládání a vyhledávání v nich

•  Nástroje Microsoftu, které si již dnes platíte, a možná o nich ani nevíte nebo je plně nevyužíváte 

•  Co znamená moderní infrastruktura a jaké jsou přístupy

•  Jaké nástroje využít pro automatizaci firemních procesů

•  Využití moderních kamerových systémů

•  Zajištění onboardingu nových kolegů v týmu, včetně seznámení s předpisy a vzděláváním 
a usnadnění pravidelně se opakujících akcí (docházka, žádosti o dovolenou, hlášení 
nemoci, schvalování cest atp.)

•  Podnikové aplikace a jejich dnešní možnosti, integrace s prostředím Microsoft 365 
a aplikacemi (např. Teams a Outlook) nebo využití nástroje Power platform
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ČÁST 2: BEZPEČNOST

Bezpečnosti dat i online firemního prostředí zůstává prioritou v uvědomělých společnostech. 
Dávno už nejde jen o nainstalovaní antiviru a firewallu. Lidé pracují odkudkoliv, firmy 
najímají externí pracovníky na konkrétní projekty a perimetr zabezpeční se tak mění ze 
zabezpečené sítě na bezpečnost jedotlivých zařízení a to včetně vlastních zařízení 
zaměstnanců nebo externistů.

S nástroji, které jsou dnes k dispozici v Microsoft 365, není problém začít řadit dokumenty 
do různých bezpečnostních skupin. Zamezit, aby vybraný dokument nešel vytisknout 
nebo „omylem” vymazat. Lze rovněž nastavit automatické odstranění všech vašich dat 
a  aplikací, například po ukončení spolupráce s externím partnerem či časově omezit 
dostupnost externích nabídek.

V této části workshopu se zaměříme na oblasti:

• Jak ověřit chování zaměstnanců v případě podezřelých e-mailů  
a podvodných stránek, a hlavně jak zaměstnance naučit  
předcházet těmto situacím

• Jak vzdělávat zaměstnance a management v oblasti bezpečného chování

• Jak vynutit dodržování pravidel zacházení s informacemi ve firmě  
za pomoci umělé inteligence, která vyhodnotí typ dokumentu podle  
jeho obsahu a vhodným způsobem jej zabezpečí

• Jak měřit a zlepšit úroveň bezpečnosti ve firmě

• Jak správně nastavit a zajistit přístup zaměstnanců a externistů  
k vašim datům s vědomím, že až spolupráce skončí, automat  
se postará o odstranění vašich dat a aplikací

• Jak získat přehled o používaném softwaru a zajistit aktualizace  
a zálohování uživatelských pracovišť

 • Jak najít všechny existující informace o svých zákaznících a umožnit  
jejich export v případě, že je to po vás z pohledu GDPR požadováno,  
nebo jak eliminovat chyby, které se běžně stávají omylem
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Konica Minolta IT Solutions Czech
U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10

its@konicaminolta.cz  
www.konicaminoltaits.cz

KDO BY SE MĚL ZÚČASTNIT? 
•   Vyšší a střední management s vlivem na strategii a rozvoj společnosti  

v oblasti IT a bezpečnosti

CO WORKSHOPEM ZÍSKÁTE?
1. Inspirace k maximálnímu využití stávajících technologií, které dnes již vlastníte

2. Inspirace k zeefektivnění současných postupů a jejich automatizaci

3. Inspirace k budoucímu rozvoji IT a bezpečnosti

4. Získání povědomí o možnostech dnešních technologií 

5. Pomoc s naplněním vaší vize a strategie

ORGANIZACE WORKSHOPU
•  Délka workshopu: 2 × 2 hodiny (lze si vybrat jednu část, nebo obě)

•  Místo: Na pobočce Konica Minolta v Praze, Brně či Ostravě  
(po domluvě je možné workshop zorganizovat i v prostorách vaší společnosti)

CENA
•  Cílem workshopu je insprace a sdílení best practices v této nelehké době,  

a proto není tento workshop zpoplatněn


