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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Hiệu suất tuyệt vời và thiết kế đỉnh cao – dòng sản 
phẩm Konica Minolta bizhub i-Series thành công sau 
một năm ra mắt. 
 
Việt Nam, Ngày 09  tháng 04 năm 2020 
 
Konica Minolta đã có một khởi đầu thành công với việc giới thiệu dòng sản phẩm bizhub 
i-Series một năm trước (tháng 4 năm 2019). Theo Infosource, sản phẩm bizhub C250i 
thuộc dòng i-Series là thiết bị bán chạy nhất trên thị trường máy đa chức năng A3 (MFPs), 
với hơn 28.000 lượt mua. Ngoài ra, bizhub C250i và các sản phẩm khác thuộc dòng máy 
i-Series này đã giành được giải thưởng thiết kế danh giá - Giải thưởng “Red Dot”, trong 
hạng mục “Product Design 2020”. Thành công này đánh dấu tiềm năng và sức mạnh của 
thương hiệu Konica Minolta trong việc định hình và dẫn đầu thị trường cho dòng sản 
phẩm bizhub i-Series thế hệ tiếp theo. Nó cũng cho thấy phương pháp “Intelligent 
Connected Workplace” (tạm dịch: “Kết nối thông minh tại nơi làm việc”) đáp ứng hoàn 
hảo nhu cầu của thị trường: Số hóa không làm giảm vai trò của các thiết bị in ấn văn 
phòng hoặc các thiết bị ngoại vi đa chức năng (MFP). Trong thực tế, các thiết bị đa chức 
năng MFP đang phát triển để phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế, mở đường cho 
sự phát triển cho phân khúc sản phẩm này. 
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Khối lượng công việc trên thế giới có xu hướng gia tăng. Các doanh nghiệp tìm cách thay 
đổi nơi làm việc bằng phương pháp hiện đại để kết nối kỹ thuật số giữa con người, không 
gian, thiết bị với dữ liệu. Sản phẩm máy photocopy đa chức năng (MFP) bizhub i-Series của 
chúng tôi là thiết bị hỗ trợ IoT thông minh ứng dụng cho phương pháp “Intelligent 
Connected Workplace”. Sự thành công của bizhub i-Series cho thấy vai trò của các thiết bị 
MFP trong văn phòng đang thay đổi như thế nào”, theo Ông Olaf Lorenz, Tổng Giám đốc, 
Bộ phận Tiếp thị Quốc tế, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH: “Các thiết bị 
này đang ngày càng trở thành tâm điểm của “Intelligent Connected Workplace” và chúng 
tôi đã thiết kế i-Series đặc biệt cho vai trò này”. Bizhub i-Series kết hợp công việc in ấn hiệu 
quả với tùy chỉnh quá trình thực hiện công việc theo nhu cầu của khách hàng, đồng thời 
cung cấp các công cụ để số hóa quy trình công việc. Với những sáng tạo trong trải nghiệm 
người dùng và trực quan với khả năng xử lý tích hợp mạnh mẽ, các sản phẩm bizhub i-
Series MFP có thể cung cấp quyền truy cập an toàn vào bộ ứng dụng và dịch vụ dựa trên 
đám mây thông qua Konica Minolta’s MarketPlace. Điều này mang lại cho doanh nghiệp 
sự chủ động trong việc điều chỉnh và dễ dàng khai thác chức năng của thiết bị. Để đảm bảo 
các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, Konica Minolta đã hợp tác với Bitdefender - một công ty 
hàng đầu về bảo mật CNTT. Kết quả là một hệ thống bảo mật chuyên biệt và toàn diện với 
giải pháp chống vi-rút tích hợp trên thiết bị. Với bizhub Secure, mức độ bảo mật và các lệnh 
truy cập khác nhau có thể được cài đặt để bảo vệ bộ nhớ thiết bị và cài đặt mạng. 
 
Đồng thời, các thiết bị này vẫn đảm bảo thực hiện tốt các chức năng cơ bản như in, sao 
chép, scan và fax - trong một giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng. Lorenz giải 
thích: “Chúng ta có thể thấy rằng trong công việc hàng ngày, kỹ thuật số hóa không khiến 
các chức năng này trở nên lỗi thời, cũng không phải mất đi vai trò của chúng”. Thay vào 
đó, các phương tiện truyền thông đang bổ sung cho nhau. “Chúng tôi đánh giá theo từng 
trường hợp, dựa trên mục đích của người dùng. Trong một số trường hợp, họ ưu tiên việc  
 
in ấn - đặc biệt khi nói đến những nội dung phức tạp”. Một bản tóm tắt gần đây của nghiên 
cứu khoa học cho thấy có giá trị của phương pháp này: Đặc biệt với những nội dung phức 
tạp, người dùng hiễu rõ thông tin giải thích trên giấy hơn so với trên màn hình. 
“Trong một số trường hợp khác, trực quan kỹ thuật số có lợi thế rõ ràng khi đề cập đến 
những giải thích sinh động hoặc mang tính hoạt hình”, Lor Lorenz cho biết thêm. “Người 
dùng hiện nay muốn có sự lựa chọn và sự chuyển đổi linh hoạt giữa các chức năng - in hoặc 
kỹ thuật số - cần phải liền mạch nhất có thể.” 
 
Không chỉ là sản phẩm bán chạy nhất mà còn là sản phẩm có thiết kế đạt giải thưởng 
lớn. 
Ngoài thành công đáng kể trên thị trường, dòng sản phẩm bizhub i-Series mới còn thu hút 
sự chú ý với thiết kế đặc biệt, thân thiện với người dùng - đạt hai giải thưởng thiết kế lớn. 
Tại lễ trao giải Red Dot International 2020, bizhub C250i series, bizhub C300i /C360i, bizhub  
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C3350i và bizhub C4050i, đã nhận được giải thưởng từ Red Dot trong hạng mục “Product 
Design 2020” (tạm dịch “Thiết kế của năm 2020”). Vài tháng trước, Konica Minolta cũng 
đã nhận được Giải thưởng “Good Design Award 2019” từ Viện Xúc tiến Thiết kế Nhật Bản 
(JDP) cho các sản phẩm bizhub C360i / C300i / C250i. Trong phần trích dẫn, ban giám khảo 
đã khen ngợi các thiết bị đa chức năng MFP màu A3 vì thiết kế tinh tế, giao diện trực quan 
và trải nghiệm người dùng được đánh giá rất cao.  
 
Máy photocopy đa chức năng thương hiệu Konica Minolta vẫn có thể vận hành mà không 
cần sử dụng màn hình cảm ứng. 
Đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang chung tay chống lại dịch bệnh COVID-19, điều quan 
trọng là giảm mức tối thiểu mối liên hệ cá nhân và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Do đó, Konica 
Minolta nhấn mạnh rằng phần lớn các dòng máy MFP - bao gồm tất cả các thiết bị bizhub 
i-Series – đều có thể vận hành từ xa. Do đó, sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho nhiều 
người dùng nhưng người dùng không cần phải chạm vào bảng điều khiển. Chẳng hạn sử 
dụng thông qua máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Điều này hoạt động theo 
nguyên tắc bảng điều khiển đa chức năng hiển thị trên điện thoại di động hoặc trên màn 
hình máy tính thông qua giao diện web. Người dùng sau đó có thể làm việc với bảng điều 
khiển như khi họ đang đứng ngay bên cạnh máy photocopy đa chức năng. Chức năng này 
cũng có thể dễ dàng kích hoạt trực tiếp trong cài đặt của thiết bị. Ngoài ra, Konica Minolta 
còn hỗ trợ cung cấp dịch vụ qua điện thoại. Một cách khác để vận hành thiết bị là sử dụng 
bút cảm ứng – một công cụ dễ dàng được khử trùng. Khi làm sạch bảng điều khiển và toàn 
bộ thiết bị, có thể sử dụng bất kỳ sản phẩm có chứa cồn nào được chỉ định cho bề mặt đã 
tiếp xúc bằng cách dùng một miếng vải và sau đó lau khô. 

 
### 

 
Giới thiệu về Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 
Konica Minolta Business Solutions Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu 
trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp quản lý dữ liệu tiên tiến cho các nhà in, tập hợp 
những cải tiến riêng biệt về bảo mật, chất lượng in và hệ thống mạng. Thông qua đội 
ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp và dịch vụ hoàn hảo, Konica Minolta cung cấp các giải pháp 
phần mềm giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu ra, cải thiện năng suất và tối ưu hóa 
môi trường làm việc công sở. Chúng tôi đang chuyển đổi mạng lưới làm việc cho tương 
lai với các giải pháp phần mềm, lấy khách hàng làm trung tâm trong lĩnh vực kết nối 
kỹ thuật số. Konica Minolta cam kết tạo ra giá trị mới cho xã hội bằng năng lực chuyên  

mailto:info.bvn@konicaminolta.com
http://www.konicaminolta.com/vn-vi/


 

 
Konica Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd. 

Head Office: Unit 3, 8th Fl., Bitexco Financial Tower, No. 2 Hai Trieu St., Dist. 1, HCMC, Vietnam | Tel: +84 (28) 3915 4242 | Fax: +84 (28) 3915 3670 
Branch Office: 05 Nguyen Ngoc Vu St., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam | Tel: +84 (24) 3776 7023 | Fax: +84 (24) 3776 7025 

Email: info.bvn@konicaminolta.com | Website: www.konicaminolta.com/vn-vi/ | Facebook: Konica Minolta Vietnam 

 

 
môn của tập đoàn toàn cầu. Từ các giải pháp quản lý thông tin đến các thiết bị công 
nghệ cao, giúp doanh nghiệp cải thiện thời gian chuyển đổi thông tin, tối ưu hóa quy 
trình kinh doanh và tự động hóa quy trình làm việc. Konica Minolta, Inc. cũng đã được 
ghi tên vào Chỉ số “Sustainability World Index” (tạm dịch: Chỉ số “Bền vững Thế giới”) 
của Dow Jones trong sáu năm liên tiếp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
https://www.konicaminolta.com/vn-vi/index.html.  
 
Điều khoản và tên sản phẩm là nhãn hiệu đã đăng ký chủ sở hữu tương ứng và được 
công nhận. 

 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 
Ông. Đồng Thanh Lâm  
Trưởng phòng Truyền thông Tiếp thị Toàn quốc.  
Bộ phận Marketing  
Di động: +84 918 452 407 
Email: lam.dongthanh@konicaminolta.com  
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