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MEDIA RELEASE 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Konica Minolta Earns Recognition from IDEA 
Konica Minolta đạt giải thưởng tại IDEA 2020 

Managed IT platform Workplace Hub and bizhub C360i named finalists in 2020 Competition. 

Nền tảng quản lý công nghệ thông tin Workplace Hub và dòng máy photocopy màu đa chức 
năng thế hệ mới bizhub C360i đã vào vòng chung kết của cuộc thi IDEA 2020 

Tokyo (September 30, 2020) – Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) is proud to announce both its 
enterprise IT platform Workplace Hub and bizhub C360i, a new-generation MFP, were selected as 
finalists for the globally authoritative design prize, International Design Excellence Award 2020 
(IDEA 2020). 
Ngày 30 tháng 09 năm 2020 tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản – Tập đoàn công nghệ Konica Minolta (gọi 
tắt là Konica Minolta) tự hào công bố các sản phẩm đã vinh dự lọt vào vòng chung kết cho giải thưởng 
thiết kế có thẩm quyền toàn cầu tại Giải thưởng Thiết kế Quốc tế 2020 (IDEA 2020) bao gồm: nền tảng 
quản lý công nghệ thông tin Workplace Hub và dòng máy photocopy màu đa chức năng thế hệ mới – 
bizhub C360i. 

 
bizhub C360i/ C300i/ C250i 

New-Generation MFP to Enhance the Creativity of Office Workers. 

Konica Minolta’s bizhub i-Series offers a sophisticated design with functionality and operability 
appropriate for a new generation series that supports the intelligent connected workplace and more 
sophisticated IT security functions. These A3 color MFPs represent the new-generation MFP bizhub i- 
Series that are a key part of the digital transformation of businesses. The devices support new work 
styles and efficient IT utilization through a redesign of the operation panel from the ground up, based 
on research about the functions that are most important to users. The operation panel offers an intuitive 
and easy-to-understand user interface, with preferred functions now accessible with fewer touches. All 
other i-Series models, both color and monochrome, are based on this award-winning design. 

The bizhub i-Series is a significant milestone in office print technology, and it is an honor to include the 
IDEA Award among its accolades. The i-Series meets a wide range of needs for businesses by offering 
a simple, convenient and secure smart technology to connect the workplace more effectively and 
securely, and ignite new opportunities for productivity and innovation towards the future of work. 

*** 
Dòng máy photocopy màu đa chức năng bizhub C360i/ C300i/ C250i 

Máy in đa chức năng (MFP) thế hệ mới thúc đẩy Sức Sáng tạo của Nhân viên tại không gian văn 
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phòng 

Dòng bizhub i-Series mới của Konica Minolta mang đến một thiết kế tinh vi với các tính năng và khả 
năng vận hành dễ dàng phù hợp với các dòng máy photocopy đa chức năng thế hệ mới hiện nay, trở 
thành trợ lý đắc lực với kết nối thông minh tại không gian làm việc và các chức năng bảo mật dữ liệu 
tinh vi hơn. Các sản phẩm máy photocopy màu đa chức năng khổ giấy A3 là những đại diện tiêu biểu 
của dòng bizhub i-Series thế hệ mới, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của 
các doanh nghiệp. 

Từ các nghiên cứu khảo sát về các chức năng quan trọng nhất đối với người dùng, Konica Minolta đã 
tích hợp bảng điều khiển với thiết kế hoàn toàn mới trên các dòng bizhub i-Series, mang đến phong 
cách làm việc chuyên nghiệp và sử dụng nền tảng quản lý công nghệ thông tin hiệu quả hơn. 

 Bảng điều khiển mới sẽ có giao diện trực quan và thân thiện hơn với các tính năng ưu tiên giúp người 
dùng dễ dàng truy cập, ít thao tác chạm hơn trước. Tất cả các dòng i-Series đơn sắc và in màu đều 
được thiết kế dựa trên ý tưởng đạt giải này. 

Máy in bizhub i-Series đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp in văn phòng và 
vinh dự được nhận Giải thưởng danh giá IDEA. Dòng i-series đáp ứng đa dạng nhu cầu của các doanh 
nghiệp thông qua việc cung cấp công nghệ thông minh đơn giản, tiện lợi và bảo mật để kết nối không 
gian làm việc hiệu quả và an toàn hơn, đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp hướng tới 
tương lai làm việc năng suất và cải tiến. 

 
# # # 

About Konica Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd. 
 
Konica Minolta, the Japanese company with business history over 100 years which manufactures and 
distributes products & services in print technology industry. As a leading company in the field of digital 
printing and innovative technology solutions, Konica Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd. is 
committed to providing technological products and services to actively support the enterprises in Vietnam. 
With a wide range of products for each segment, Konica Minolta is constantly modernizing and 
professionalizing the office environment as well as contributing to the profitability of business operating 
in the printing industry. For more information, please visit: https://www.konicaminolta.vn/business/ 
 
Về Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 
 
Konica Minolta, Tập đoàn Nhật Bản với lịch sử kinh doanh hơn 100 năm phát triển trong sản xuất và phân 
phối các sản phẩm dịch vụ trong ngành công nghệ in. Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực in kỹ thuật số và 
các giải pháp công nghệ tiên tiến, Konica Minolta Việt Nam cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 
công nghệ hỗ trợ tối ưu cho nhu cầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với một loạt các sản phẩm cho 
từng phân khúc, Konica Minolta không ngừng hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa môi trường văn phòng 
cũng như góp phần mang lại lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh trong ngành in ấn. Để biết thêm thông 
tin chi tiết, vui lòng truy cập đường dẫn                 
https://www.konicaminolta.vn/business/ 
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About International Design Excellence Award (IDEA Awards) 

International Design Excellence Award (IDEA) is a leading global prestigious prize in product design 
founded in 1980 and sponsored by the American Institute of Industrial Designers (Industrial Designers 
Society of America). Originally established to evaluate outstanding financial performance in industrial 
design, it has since grown to encompass designs in a number of related areas, including design strategies, 
branding, and digital interactions. Every year, thousands of applications are received from design teams 
around the world. IDEA is one of the largest and most widely expected annual award programs in the 
world. 

Về Giải thưởng Thiết kế Quốc tế (giải thưởng IDEA) 

Giải thưởng Thiết kế Quốc tế (IDEA) là giải thưởng uy tín hàng đầu về thiết kế sản phẩm trên toàn cầu 
của Hiệp hội Nhà thiết kế Công nghiệp Hoa Kỳ được tổ chức hằng năm kể từ năm 1980. Ban đầu giải 
thưởng được tạo ra để đánh giá hiệu quả tài chính vượt trội trong các thiết kế công nghiệp, kể từ đó giải 
thưởng được phát triển cho các thiết kế có liên quan đến một số lĩnh vực nhất định, bao gồm chiến lược 
thiết kế, xây dựng thương hiệu và tương tác kỹ thuật số. Hằng năm, hàng ngàn đơn đăng ký được gửi đến 
từ các nhóm thiết kế trên toàn cầu. Giải thưởng IDEA hiện đang là một trong những giải thưởng thường 
niên lớn nhất và được mong đợi nhất trên thế giới. 

For media enquiries, please contact: 

 
Konica Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd. 
Mr. Dong Thanh Lam 
National Marketing Communications Manager 
Email: lam.dongthanh@konicaminolta.com 
Tel: (+84) 028 3915 4242 
 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 
 
Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 
Anh Đồng Thanh Lâm 
Trưởng phòng Truyền Thông Tiếp Thị Toàn quốc 
Email: lam.dongthanh@konicaminolta.com 
Điện thoại: (+84) 028 3915 4242 
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