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Máy MFP

HDD

(1) Gửi một lệnh in 
đến máy MFP

(2) Đăng nhập vào máy 
MFP mà bạn muốn 
sử dụng

(3) Thực thi lệnh in 
đã gửi ban đầu

*2 Yêu cầu Bộ chọn thêm Authentication Unit AU-201S và Device Connection I/F Kit EK-608 hoặc 
EK-609.

*3 Các loại thẻ nhận dạng tương thích giao tiếp không cần tiếp xúc bao gồm FeliCa (IDm), SSFC, 
FCF, FCF (campus), FeliCa Private, và MIFARE (UID).

*4 Yêu cầu hệ điều hành Android 4.4 trở lên có hỗ trợ HCE (Host Card Emulation) hoặc PageScope 
Mobile cho phiên bản Android 4.1 trở lên.

Thiết kế mới cho thân máy MFP gọn nhẹ hơn

Thân máy MFP mới được thiết kế trở nên gọn gàng và nhẹ hơn so với dòng máy 
tiền nhiệm, dòng bizhub 283/223. Dòng máy bizhub 367/287/227 có thể phù hợp 
với hầu hết không gian làm việc hiện đại.

Chức năng đối tượng tương tác

Màn hình chính cho phép 
người dùng hiển thị thông 
tin công việc, quy định sử 
dụng thiết bị hoặc một lời 
dặn dò thông qua các đối 
tượng ô chữ, biểu tượng 
hoặc ảnh động (GIF). Chức 
năng giúp người dùng 
tương tác và trao đổi 
thông tin hiệu quả hơn.

Kết nối tức thì đến các giải pháp hàng đầu về in ấn không dây và dịch vụ đám mây cho thiết bị di động

Hỗ trợ mạng cục bộ không dây (Chế độ Điểm truy cập)

Máy MFP bizhub trở thành một Điểm truy cập*6 trong hệ thống mạng cục bộ 
không dây cho phép kết nối không dây trực tiếp đến các thiết bị di động. Khi đó 
các thiết bị có thể kết nối trực tiếp đến máy bizhub để In hoặc Scan mà vẫn đảm 
bảo tính an ninh cho hệ thống mạng cục bộ riêng biệt của công ti.
Ứng dụng PageScope Mobile hỗ trợ kết nối thiết bị di động đến máy bizhub chỉ 
bằng một thao tác đơn giản - dùng thiết bị di động đọc mã QR được hiển thị trên 
màn hình máy bizhub.

*6 Yêu cầu Bộ chọn thêm Upgrade Kit UK-212 và Device Connection I/F Kit EK-608 hoặc EK-609.

Trình duyệt web được tích hợp sẵn

Màn hình cảm ứng chạm đa điểm của máy MFP bizhub có thể được sử dụng để 
hiển thị và in ra nội dung trang web. Điều này thuận tiện cho việc bạn cần in một 
phần của  le PDF đang được hiển thị trên trang web, hoặc in bản đồ nơi bạn 
chuẩn bị đến.

TPM (Trusted Platform Module)

Kiểm soát thông tin bảo mật với máy MFP bizhub được trang bị vi xử lí bảo mật 
chuyên dụng TPM (Trusted Platform Module) - nơi mã hóa và giải mã bất kì dữ liệu 
nào được sử dụng trên máy. Những thông tin bảo mật sẽ được mã hóa và chỉ được 
lưu trữ trên phân vùng chuyên biệt của vi xử lí để tránh việc truy cập trái phép vào 
dữ liệu hệ thống từ bên ngoài.

* Yêu cầu Bộ chọn thêm i-Option LK-115 v2.

In bảo mật không cần hệ thống máy chủ

Lệnh in được gửi bởi người dùng có thể được in ra tại một máy MFP bất kì trong 
nhóm máy MFP bizhub. Tính năng này cho phép người dùng thiết lập một hệ 
thống in bảo mật với chi phí thấp mà không cần đầu tư cho hệ thống máy chủ.

* Một hệ thống in bảo mật bao gồm một nhóm tối đa 10 máy MFP bizhub. Nhóm máy này cần được 
kết nối vào cùng một hệ thống mạng cục bộ.

* Yêu cầu Bộ chọn thêm i-Option LK-114 và Upgrade Kit UK-211 được cài đặt trên mỗi máy MFP 
bizhub.

Xác thực người dùng ngay tại máy MFP

Chức năng xác thực người dùng được thực hiện ngay tại máy MFP. Thông qua việc 
quản lí người dùng, nhà quản trị có thể giới hạn chức năng cho phù hợp với nhu 
cầu sử dụng từng người dùng hoặc phòng ban như Copy, In, Scan, Fax*1.

*1 Tính năng Fax yêu cầu Bộ chọn thêm Fax Kit FK-513 và Ổ cứng nếu cấu hình máy MFP tiêu chuẩn 
chưa được trang bị.

ID & Print

Nếu người dùng thiết lập một mật khẩu đính kèm theo lệnh in gửi đi từ máy tính, 
lệnh in sẽ được lưu trữ trên ổ cứng của máy MFP bizhub và chỉ được in ra sau khi 
người dùng nhập đúng mật khẩu đã thiết lập lúc đầu tại màn hình điều khiển máy 
MFP bizhub. Chức năng này tiện ích trong trường hợp người dùng in những tài 
liệu bảo mật và muốn hạn chế thất thoát thông tin bằng cách tự mình lấy lệnh in 
ngay tại máy MFP bizhub hoặc chỉ định một người dùng khác thực thi điều này.

Phong cách thiết kế giao diện

Dòng máy bizhub 367 thích nghi theo phong cách thiết kế 
INFO-Palette, với giao diện người dùng trực quan, thông 
minh và dễ sử dụng. Để đảm bảo tính đồng nhất, Konica 
Minolta luôn cung cấp cùng một trải nghiệm người dùng 
trong mỗi tình huống sử dụng cho dù bạn đang làm việc với 
máy MFPs, PCs, máy tính bảng hay điện thoại thông minh.

Màn hình điều khiển mới: kích thước 7 inches

Màn hình điều khiển mới cung cấp khả năng cảm ứng đa điểm với độ nhạy đạt 
tiêu chuẩn công nghiệp, giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng. Với 4 
phím menu vật lí được đặt bên dưới màn hình cùng các phím menu cảm ứng 
ngay trên màn hình cho phép người dùng đăng kí đến 9 chức năng sử dụng 
thường xuyên nhất như Copy / Scan / Fax / Preview / hoặc bàn phím ảo.

AirPrint
Tính năng in tiêu chuẩn của Apple tương thích với hệ điều 
hành iOS 4.2 và Mac OS 10.7 trở lên. Có thể kết nối để In hoặc 
Scan thông qua AirPrint đến máy MFP bizhub tương thích.

Mopria Print Service
Ứng dụng in không dây được cung cấp bởi Mopria Alliance. 
Cho phép gửi lệnh in từ thiết bị Android 4.4 trở lên đến máy 
MFP bizhub.

Google Cloud Print
Với phần mềm tương thích được cài đặt, bạn có thể in từ bất 
kì nơi nào thông qua internet, không phụ thuộc hệ điều 
hành và thiết bị.

* Yêu cầu thiết lập Google Cloud Print và đăng kí tài khoản Google.
* Yêu cầu Bộ chọn thêm Upgrade Kit UK-211.

Konica Minolta Print Service
Gửi lệnh in trực tiếp đến máy MFP bizhub thông qua mạng 
cục bộ không dây từ thiết bị Android 4.4 trở lên.

PageScope Mobile
Ứng dụng In & Scan cho thiết bị di động được cung cấp bởi 
Konica Minolta. Hỗ trợ người dùng với các thiết lập chức 
năng đa dạng như in tự trở 2 mặt, in bảo mật, in sách đóng 
ghim lồng.

In từ bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào thông qua kết nối không dây, thiết bị di động và các dịch vụ lưu trữ đám mây

Những tính năng bảo mật nâng cao và đa dạng đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin giá trị của bạn

Phím ảo sẽ hiển thị thanh menu 
khi chạm vào

Phím menu cảm ứng
Có thể gán 5 chức năng 
thường sử dụng

Phím menu vật lí
Có thể gán 4 chức 
năng thường sử dụng

Tính đơn giản và tính khả dụng phù hợp với bất kì môi trường làm việc nào

Xác thực người dùng bằng thẻ nhận dạng

Chức năng xác thực người dùng*2 hỗ trợ đa dạng các loại thẻ nhận dạng*3. 
Phương thức này cũng tuân 
thủ theo tiêu chuẩn SSFC 
(Shared Security Formats 
Cooperation). Ngoài thẻ 
nhận dạng, việc xác thực 
cũng có thể được thực thi 
từ thiết bị Android*4 có tích 
hợp chuẩn kết nối NFC.

Xác thực người dùng bằng thông tin sinh trắc học

Mạch máu bên trong ngón tay người dùng trở thành thông tin xác thực chính xác 
nhất. Xác thực người dùng 
bằng thông tin sinh trắc học 
được thực hiện dễ dàng 
nhưng cung cấp mức độ 
bảo mật cao hơn.

* Yêu cầu Bộ chọn thêm 
Biometric Authentication Unit 
AU-102, Working Table WT-506 
và Device Connection I/F Kit 
EK-608 hoặc EK-609.

 Mạng 
cục bộ

Màn hình hiển thị mã QR Kết nối mạng cục bộ không dây (chế độ AP)

* Trong chế độ AP (máy MFP), có thể thiết lập kết nối
    đến 5 thiết bị cùng một lúc

Máy MFP

Kết nối với thiết bị chạy hệ điều hành iOS

Đối với thiết bị iOS, có thể tìm kiếm và thiết lập kết nối với máy MFP từ ứng dụng 
PageScope Mobile (PSM)*3 thông qua chuẩn kết nối Bluetooth LE (BLE)*4. Ngoài 
ra, thiết bị iOS có thể được sử dụng để xác thực và đăng nhập vào máy MFP bằng 
kết nối BLE. Chọn tệp tin từ ứng dụng PSM để gửi lệnh In*5 trực tiếp từ thiết bị iOS 
hoặc Scan*5 trực tiếp đến thiết bị iOS.

*3 Yêu cầu PageScope Mobile phiên bản 5.0 hoặc mới hơn cho iPhone/iPad.
*4 Yêu cầu lắp đặt Bộ chọn thêm Device Connection I/F Kit EK-609.
*5 Yêu cầu môi trường mạng cục bộ không dây cho thao tác In và Scan.

Kết nối với thiết bị chạy hệ điều hành Android

Thiết kế mới tại khu vực giao tiếp với thiết bị di động ngay trên màn hình điều 
khiển sẵn sàng hỗ trợ kết nối NFC (chuẩn giao tiếp tầm ngắn) trên các thiết bị 
Android*1. Thao tác chạm thiết 
bị Android vào khu vực này để 
thiết lập kết nối với máy MFP 
thông qua ứng dụng 
PageScope Mobile (PSM). Từ 
giao diện PSM trên thiết bị 
Android, chọn một tệp tin, sau 
đó thao tác chạm thiết bị 
Android vào khu vực NFC để 
gửi lệnh In*2 hoặc chạm để yêu 
cầu lệnh Scan*2.

*1 Kết nối NFC yêu cầu hệ điều hành Android 4.4 hoặc mới hơn.

Máy In đơn sắc đa chức năng (MFP) với những 
tính năng nâng cao có thể đáp ứng phong 
cách làm việc hiện đại của bạn

*2 Yêu cầu môi trường mạng cục bộ không dây cho thao tác chạm để In và Scan.
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Minolta luôn cung cấp cùng một trải nghiệm người dùng 
trong mỗi tình huống sử dụng cho dù bạn đang làm việc với 
máy MFPs, PCs, máy tính bảng hay điện thoại thông minh.

Màn hình điều khiển mới: kích thước 7 inches

Màn hình điều khiển mới cung cấp khả năng cảm ứng đa điểm với độ nhạy đạt 
tiêu chuẩn công nghiệp, giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng. Với 4 
phím menu vật lí được đặt bên dưới màn hình cùng các phím menu cảm ứng 
ngay trên màn hình cho phép người dùng đăng kí đến 9 chức năng sử dụng 
thường xuyên nhất như Copy / Scan / Fax / Preview / hoặc bàn phím ảo.

AirPrint
Tính năng in tiêu chuẩn của Apple tương thích với hệ điều 
hành iOS 4.2 và Mac OS 10.7 trở lên. Có thể kết nối để In hoặc 
Scan thông qua AirPrint đến máy MFP bizhub tương thích.

Mopria Print Service
Ứng dụng in không dây được cung cấp bởi Mopria Alliance. 
Cho phép gửi lệnh in từ thiết bị Android 4.4 trở lên đến máy 
MFP bizhub.

Google Cloud Print
Với phần mềm tương thích được cài đặt, bạn có thể in từ bất 
kì nơi nào thông qua internet, không phụ thuộc hệ điều 
hành và thiết bị.

* Yêu cầu thiết lập Google Cloud Print và đăng kí tài khoản Google.
* Yêu cầu Bộ chọn thêm Upgrade Kit UK-211.

Konica Minolta Print Service
Gửi lệnh in trực tiếp đến máy MFP bizhub thông qua mạng 
cục bộ không dây từ thiết bị Android 4.4 trở lên.

PageScope Mobile
Ứng dụng In & Scan cho thiết bị di động được cung cấp bởi 
Konica Minolta. Hỗ trợ người dùng với các thiết lập chức 
năng đa dạng như in tự trở 2 mặt, in bảo mật, in sách đóng 
ghim lồng.

In từ bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào thông qua kết nối không dây, thiết bị di động và các dịch vụ lưu trữ đám mây

Những tính năng bảo mật nâng cao và đa dạng đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin giá trị của bạn

Phím ảo sẽ hiển thị thanh menu 
khi chạm vào

Phím menu cảm ứng
Có thể gán 5 chức năng 
thường sử dụng

Phím menu vật lí
Có thể gán 4 chức 
năng thường sử dụng

Tính đơn giản và tính khả dụng phù hợp với bất kì môi trường làm việc nào

Xác thực người dùng bằng thẻ nhận dạng

Chức năng xác thực người dùng*2 hỗ trợ đa dạng các loại thẻ nhận dạng*3. 
Phương thức này cũng tuân 
thủ theo tiêu chuẩn SSFC 
(Shared Security Formats 
Cooperation). Ngoài thẻ 
nhận dạng, việc xác thực 
cũng có thể được thực thi 
từ thiết bị Android*4 có tích 
hợp chuẩn kết nối NFC.

Xác thực người dùng bằng thông tin sinh trắc học

Mạch máu bên trong ngón tay người dùng trở thành thông tin xác thực chính xác 
nhất. Xác thực người dùng 
bằng thông tin sinh trắc học 
được thực hiện dễ dàng 
nhưng cung cấp mức độ 
bảo mật cao hơn.

* Yêu cầu Bộ chọn thêm 
Biometric Authentication Unit 
AU-102, Working Table WT-506 
và Device Connection I/F Kit 
EK-608 hoặc EK-609.

 Mạng 
cục bộ

Màn hình hiển thị mã QR Kết nối mạng cục bộ không dây (chế độ AP)

* Trong chế độ AP (máy MFP), có thể thiết lập kết nối
    đến 5 thiết bị cùng một lúc

Máy MFP

Kết nối với thiết bị chạy hệ điều hành iOS

Đối với thiết bị iOS, có thể tìm kiếm và thiết lập kết nối với máy MFP từ ứng dụng 
PageScope Mobile (PSM)*3 thông qua chuẩn kết nối Bluetooth LE (BLE)*4. Ngoài 
ra, thiết bị iOS có thể được sử dụng để xác thực và đăng nhập vào máy MFP bằng 
kết nối BLE. Chọn tệp tin từ ứng dụng PSM để gửi lệnh In*5 trực tiếp từ thiết bị iOS 
hoặc Scan*5 trực tiếp đến thiết bị iOS.

*3 Yêu cầu PageScope Mobile phiên bản 5.0 hoặc mới hơn cho iPhone/iPad.
*4 Yêu cầu lắp đặt Bộ chọn thêm Device Connection I/F Kit EK-609.
*5 Yêu cầu môi trường mạng cục bộ không dây cho thao tác In và Scan.

Kết nối với thiết bị chạy hệ điều hành Android

Thiết kế mới tại khu vực giao tiếp với thiết bị di động ngay trên màn hình điều 
khiển sẵn sàng hỗ trợ kết nối NFC (chuẩn giao tiếp tầm ngắn) trên các thiết bị 
Android*1. Thao tác chạm thiết 
bị Android vào khu vực này để 
thiết lập kết nối với máy MFP 
thông qua ứng dụng 
PageScope Mobile (PSM). Từ 
giao diện PSM trên thiết bị 
Android, chọn một tệp tin, sau 
đó thao tác chạm thiết bị 
Android vào khu vực NFC để 
gửi lệnh In*2 hoặc chạm để yêu 
cầu lệnh Scan*2.

*1 Kết nối NFC yêu cầu hệ điều hành Android 4.4 hoặc mới hơn.

Máy In đơn sắc đa chức năng (MFP) với những 
tính năng nâng cao có thể đáp ứng phong 
cách làm việc hiện đại của bạn

*2 Yêu cầu môi trường mạng cục bộ không dây cho thao tác chạm để In và Scan.



Yêu cầu sử dụng an toàn

bizhub PRESS

http://www.biz.konicaminolta.com/services/ops

Bảo vệ môi trường & hệ sinh thái

http://www.biz.konicaminolta.com/bw/367_287_227/index.html

http://www.konicaminolta.vn
http://www.biz.konicaminolta.com

infovn@konicaminolta.vn
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