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Is your office’s printer limiting productivity and compromising data 
security? Perhaps it is time for an upgrade. Click to find out why. 

Nếu máy photocopy của văn phòng bạn không những hạn chế năng suất 
làm việc mà còn ảnh hưởng đến việc bảo mật dữ liệu thì đây chính là thời 
điểm thích hợp để nâng cấp ngay. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao bạn 

cần phải nâng cấp máy photocopy cho văn phòng của mình.
 

 
H1 When Should You Upgrade Your Office’s Printer 

A smart office is efficient and productive, defined by its ability to streamline processes, automate 
repetitive workload, and better optimise resources and time. Even the simplest device can hinder work 
speed and quality, which smart technology effectively addresses. One of such is the multi-functional 
printer.  

When do you make the switch to a smart one? Knowing the right time to upgrade boils down to your 
organisational needs.  

 

H1 Khi nào máy in văn phòng của bạn cần được nâng cấp để duy trì tốc độ hoạt động tốt nhất 

Một văn phòng thông minh hoạt động hiệu quả và năng suất được đánh giá bởi khả năng sắp xếp hợp 
lý các quy trình, tự động hóa khối lượng công việc lặp lại nhiều lần, giúp tối ưu tốt hơn về nguồn lực và 
thời gian. Ngay cả thiết bị đơn giản nhất cũng có thể gây ra những trở ngại về tốc độ hoạt động và chất 
lượng công việc, là những việc mà công nghệ thông minh đủ khả năng xử lý hiệu quả. Một trong những 
công nghệ thông minh này là máy in đa chức năng (MFP). 
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Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp và tổ chức để biết được thời điểm thích hợp mà doanh nghiệp nên 
chuyển sang sử dụng loại máy photocopy thông minh hơn. 

 

H2 1. Optimised office space 

A well-designed and spaced office establishes a conducive and inviting work environment for 
employees, rid of crammed corners, obstructive walkways and tight seating arrangements. A key area 
office owners can look into is recalibrating their printer space.  

A multifunctional printer (MFP) can help.  

An office essential, MFPs combine high-speed printing and copying, quality scanning and faxing, 
making them ideal ‘all-in-one’ devices for small and large offices. Moreover, these printers come with 
option finishing functionalities, such as 2-point stapling and binding functions. By reducing the space 
needed for separate machines, businesses can better optimise their office floorspace. 

Pairing these functions are an amalgamation of smart features that support printing processes. These 
include double feed detection sensors that prevent multiple input of papers when scanning and a ‘scan 
to URL’ function for transmitting large volumes of scanned data otherwise not possible via email.  

 

H2 1. Tối ưu hóa không gian văn phòng làm việc 

Một văn phòng được thiết kế thông minh và có không gian rộng rãi sẽ tạo ra một môi trường làm việc 
thuận lợi và thu hút cho nhân viên, loại bỏ các góc làm việc chật hẹp, lối đi cản trở và việc sắp xếp 
chỗ ngồi không rộng rãi cho nhân viên. Một quản lý văn phòng chuyên nghiệp nên biết hiệu chỉnh 
không gian đặt máy in văn phòng sao cho phù hợp và thuận tiện nhất. 
 
Máy in đa chức năng (MFP) có thể hỗ trợ văn phòng của bạn vấn đề này. 

Là một thiết bị không thể thiếu tại bất kỳ văn phòng nào, máy in đa chức năng tích hợp tính năng in và 
sao chép tốc độ cao, quét và fax chất lượng, trở thành thiết bị lý tưởng “tất cả trong một” dành cho các 
văn phòng có không gian lớn và nhỏ. Hơn thế nữa, những máy MFP này còn đi kèm với các tùy chọn 
hoàn thiện, như chức năng ghim và đóng gáy hai điểm. Bằng cách giảm không gian cần thiết cho từng 
máy riêng biệt, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa không gian văn phòng của mình tốt hơn. 

Tích hợp chức năng là sự kết hợp của các tính năng thông minh hỗ trợ quá trình in. Chúng bao gồm các 
cảm biến nhận diện cấp giấy hai mặt ngăn không cho cấp quá nhiều giấy khi scan và chức năng ‘scan 
to URL’ hỗ trợ truyền file có khối lượng lớn không thể scan được qua email. 

 

H2 2. Robust document protection 

Any smart technology puts security as priority - the MFP is no different. Unauthorised access to printer 
networks can greatly compromise the integrity of office systems, especially when they operate on the 
same network. With unpatched office printers posing as soft entry points for hackers, added security 
features have become necessary to protect such networks against cyber perpetrators. To safeguard your 
documents and avoid leaking sensitive information, opting for office printers with rigid safety 
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mechanisms is operationally practical and an inevitable step. The anti-virus software, Bitdefender, in 
our bizhub 306i/266i series, is one feature that illustrates the importance of secure print. Bitdefender 
fights potential attacks by automatically deleting them or alerting administrators upon detection. Paired 
with advanced user authentication (card, biometric or NFC), data encryption, and secure network 
integration, you achieve better control of your printer systems and reduce risks of external and internal 
threats. This is also important for MFPs that allow remote print connectivity through mobile and cloud 
- guarding multiple nodes in the printer network that can be entry points for hackers thus requires a 
robust device security system.  

 

H2 2. Hệ thống bảo mật dữ liệu mạnh mẽ 

Sự bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ công nghệ thông minh nào – ngay cả máy MFP cũng 
vậy. Việc truy cập trái phép vào mạng máy in có thể làm tổn hại rất nhiều đến toàn bộ hệ thống văn 
phòng, đặc biệt khi tất cả thiết bị đều hoạt động trong cùng một mạng lưới quản lý. Việc các máy in văn 
phòng chưa được tối ưu bảo mật là cơ hội để tin tặc xâm nhập vào hệ thống do đó các tính năng bảo 
mật bổ sung đã trở nên vô cùng cần thiết để bảo vệ các mạng lưới chống lại sự xâm nhập của tội phạm 
mạng. Để bảo mật tài liệu và tránh rò rỉ thông tin nhạy cảm, việc chọn máy in văn phòng có cơ chế an 
toàn vững chắc là hoạt động thiết thực và tất yếu. Bitdefender là một phần mềm diệt vi rút được tích 
hợp trong dòng máy bizhub 306i/266i là một tính năng minh họa tầm quan trọng của việc in ấn an toàn. 
Bitdefender chống lại các cuộc tấn công tiềm ẩn bằng cách tự động xóa hoặc cảnh báo cho quản trị 
viên khi phát hiện bất kỳ vi rút xâm nhập nào. Kết hợp với các phương thức xác thực người dùng nâng 
cao (thẻ, sinh trắc học hoặc công nghệ kết nối không dây NFC), mã hóa dữ liệu và tích hợp mạng an 
toàn, bạn có thể kiểm soát tốt hơn hệ thống máy in của mình và giảm rủi ro về các mối đe dọa đến từ 
bên ngoài lẫn bên trong hệ thống. Việc bảo mật cũng quan trọng đối với các máy MFPs (máy in đa chức 
năng) cho phép kết nối in từ xa thông qua điện thoại di động và điện toán đám mây - việc bảo mật với 
nhiều bước trong hệ thống mạng máy in cũng có thể là cơ hội cho tin tặc xâm phạm, do đó đòi hỏi phải 
có một hệ thống bảo mật thiết bị thật sự mạnh mẽ.  

 

H2 3. Eco-friendly workspace 

As technology improves, maintaining environmental sustainabiliy and protection becomes necessary, 
which our printers pay serious attention to. From recycled outer case materials to optimised power 
consumption, our eco-friendly printers can support corporate social responsibility goals. Take our 
bizhub C4050i/C3050i series for instance. Apart from a 0.5W sleep mode power consumption, the 
printers surpass international energy efficiency standards by significantly reducing carbon dioxide 
emissions by over 20%. 

Is your MFP up to the mark? Evaluating your printing needs against factors such as those above can 
help you decide the way moving forward. While Konica Minolta’s MFPs suit a broad range of office 
types, choosing the right one is key to channelling the utmost level of productivity your business needs. 
Get in touch with our experts in Vietnam to explore suitable options and customization solutions.   

 

H2 3. Không gian làm việc thân thiện với môi trường 
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Khi công nghệ dần được cải tiến, việc duy trì tính bền vững và bảo vệ môi trường đang dần trở nên vô 
cùng cần thiết và chúng tôi cũng luôn chú trọng về vấn đề này khi cho ra đời các dòng máy photocopy. 
Từ vật liệu vỏ ngoài tái chế đến mức tiêu thụ điện năng tối ưu, máy photocopy thân thiện với môi trường 
của chúng tôi có thể hỗ trợ các mục tiêu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Như dòng máy photocopy 
đa chức năng bizhub C4050i / C3050i của chúng tôi, ngoài mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ 0,5W, 
máy photocopy còn vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế về sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng bằng cách 
giảm thiểu hơn 20% lượng khí thải CO2 ra môi trường. 

Máy MFP của bạn đã đạt được mức tiêu chuẩn chưa? Đánh giá nhu cầu in ấn của bạn dựa trên các yếu 
tố như đã nêu trên có thể giúp đưa ra quyết định cho tương lai. Tuy máy photocopy đa chức năng của 
Konica Minolta phù hợp với nhiều phong cách văn phòng khác nhau nhưng việc chọn đúng loại máy 
photocopy văn phòng mới là chìa khóa để thay đổi mức năng suất tối đa mà doanh nghiệp của bạn cần. 
Xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi tại trụ sở chính Konica Minolta Việt Nam để khám 
phá các tùy chọn và giải pháp tùy chỉnh phù hợp cho văn phòng của bạn. 

 

Liên hệ tư vấn: 
CÔNG TY TNHH KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS VIỆT NAM 
Trụ sở chính: Phòng 3, Lầu 8, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Q.1, TP.HCM, Việt Nam 
Điện thoại: + 84 (28) 3915 4242 | Fax: +84 (28) 3915 3670 
Chi nhánh tại Hà Nội: 05 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: + 84 (24) 3776 7023 | Fax: +84 (24) 3776 7025 
Email: info.bvn@konicaminolta.com 
Website: www.konicaminolta.com/vn-vi/ 
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