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PRESS RELEASE 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Keypoint Intelligence Recognizes Konica Minolta Software Solutions with 
Buyers Lab 2021 Pick and Outstanding Achievement Awards 

  
Các giải pháp phần mềm của Konica Minolta đạt được giải thưởng Buyers Lab 2021 

Pick và Giải thưởng Thành tựu Nổi bật tại Keypoint Intelligence 
 

Konica Minolta is pleased to receive a Buyers Lab 2021 Pick Awards and a Buyers Lab 2021 
Outstanding Achievement in Innovation Award for Software solutions 

 
Konica Minolta hân hạnh khi được trao giải thưởng Buyers Lab 2021 và Giải thưởng 
Thành tựu Nổi bật của Buyers Lab 2021 trong khuôn khổ Giải thưởng Đổi mới Sáng 

tạo dành cho các giải pháp Phần mềm 
 

 
Konica Minolta Business Solutions Vietnam is proud to announce that Dispatcher Paragon has won 
a Buyers Lab 2021 Pick Awards and Konica Minolta Return to Work has claimed a Buyers Lab 
2021 Outstanding Achievement in Innovation Award. 
 
Konica Minolta Business Solutions Việt Nam tự hào thông báo rằng giải pháp phần mềm 
Dispatcher Paragon giành được giải thưởng Buyers Lab 2021 Pick và Chương trình “Konica 
Minolta Return to Work” nhận được chứng nhận Thành tựu Nổi bật của Buyers Lab 2021 trong 
khuôn khổ Giải thưởng Cải tiến Sáng tạo. 
 
Dispatcher Paragon is Konica Minolta’s Print Management solution which provides document 
security by authenticating users before they print, copy, scan or fax documents. With the ability to 
track and account for every print, copy, and scan, the rich reports generated provides organisations 
with the information needed to control your print environment, understand your current costs and 
print behaviour. The tools provided enforces print policies that will reduce those costs.  
 
Giải pháp phần mềm Quản lý In ấn Dispatcher Paragon của Konica Minolta hỗ trợ tính năng bảo 
mật tài liệu thông qua xác thực người dùng trước khi thực hiện các tác vụ như in, sao chép, scan và 
fax tài liệu. Với khả năng theo dõi và tính toán mọi bản in, sao chép, scan và khả năng tạo ra các 
bản báo cáo phong phú cung cấp cho các tổ chức những thông tin cần thiết để kiểm soát môi trường 
in ấn, hiểu rõ các chi phí hiện tại và hành vi in ấn của người dùng. Các công cụ được cung cấp tuân 
thủ các chính sách trong in ấn sẽ giúp giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.  
 
With the implementation of Print management Solution, we typically see a 20%-30% reduction in 
total print cost of the customer’s printing environment. Here are some key benefits: 
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Chúng tôi nhận thấy tổng chi phí cho các tác vụ in ấn của khách hàng đã giảm 20% – 30% khi tuân 
thủ các chính sách thực hiện giải pháp quản lý in ấn. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng 
nhận được khi có sự hỗ trợ của Dispatcher Paragon: 
 
 Visibility of your fleet  
 Comprehensive reports help you optimize usage and reduce costs across your organization. 

 Eliminate un-necessary prints 
 No tons of paper lying around the printers thanks to easy selection of which documents 

should be printed 
 Rule-Based printing 
 Rule-based printing lets you control whether prints are made in color or B/W, simplex or 

duplex 
 Print Roaming 
 Print Users can pick up their prints at any printer in your organization – with no 

geographical limitation. 
 Zero touch printing via Mobile 
 Users can release print from their smartphone without touching the MFP panel to minimize 

cross infection 
 Scan to email 
 Scan to email with a single click. And you can create scan workflows that make every day 

scanning tasks simple (for example, invoice processing). 
 Green Reporting 
 Green reports show the savings to the natural environment your company has achieved in 

terms of trees, electricity, and more. 
 
 Tầm nhìn của doanh nghiệp 

 Báo cáo toàn diện hỗ trợ tối ưu hóa quy cách sử dụng và giảm chi phí trong doanh 
nghiệp. 

 Loại bỏ các bản in không cần thiết 
 Không còn tình trạng hàng tấn giấy nằm xung quanh máy in nhờ vào tính năng dễ 

dàng lựa chọn tài liệu nào nên được in. 
 In theo cài đặt người dùng 

 Kiểm soát các bản in theo màu sắc: đơn sắc hay in màu, in 1 hoặc 2 mặt. 
 Chuyển vùng in 

 Người dùng có thể lấy bản in ở bất kỳ máy in nào trong văn phòng mà không giới 
hạn về vị trí địa lý. 

 In di động không cần chạm 
 Người dùng có thể phát lệnh in từ điện thoại thông minh mà không cần chạm vào 

bảng điều khiển của bất kỳ máy photocopy đa chức năng nào giúp giảm thiểu nguy 
cơ lây nhiễm bệnh. 

 Scan gửi dữ liệu đến email 
 Gửi dữ liệu scan đến email người dùng chỉ với một cú nhấp chuột. Người dùng có 

thể tự tạo quy trình scan giúp cho các tác vụ scan hằng ngày trở nên đơn giản hơn (ví 
dụ: xử lý hóa đơn). 

 Báo cáo xanh 
 Báo cáo xanh thể hiện sự tiết kiệm cho môi trường tự nhiên mà doanh nghiệp đã đạt 

được (cây cối, điện và hơn thế nữa). 
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Konica Minolta Return to Work Solution is a suite of solutions aimed at helping organizations 
quickly setup a system in preparation for getting their employees back to the office or factory in the 
shortest possible timeframe and at the same time, comply with government regulations on safety in 
the workplace, post-COVID-19. Organizations do not need to source and purchase different 
solutions from different vendors & deploy it individually. With the Konica Minolta Return to Work 
Solution Suite, we offer a one-stop solution for all the needs that relates to coming back to work 
safely. 
 
Chương trình “Konica Minolta Return to Work” là một bộ giải pháp với mục đích giúp đỡ các tổ 
chức nhanh chóng thiết lập một quy trình để đưa nhân viên trở lại làm việc trong thời gian ngắn 
nhất có thể và cùng lúc đó, phối hợp tuân thủ các quy định của chính phủ về việc đảm bảo an toàn 
tại văn phòng làm việc sau đại dịch Covid-19. Các tổ chức không cần tìm mua các giải pháp khác 
nhau từ nhà cung cấp và triển khai riêng lẻ. Với chiến dịch này, Konica Minolta mang đến một giải 
pháp toàn diện cho tất cả các nhu cầu liên quan đến việc trở lại làm việc một cách an toàn cho các 
doanh nghiệp. 
 
COVID-19 has placed the entire world in lock-down and majority of the workforce is working from 
home. However, once the economy re-opens in each country, many of us will be returning to work. 
There are some concerns, both by employers and employees, on returning to work, mainly:  
 
Cả thế giới rơi vào tình trạng phong tỏa khắp nơi và phần lớn lực lượng lao động đang làm việc tại 
nhà vì sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi nền kinh tế khôi phục trở lại tại mỗi 
quốc gia, chúng ta sẽ quay trở lại làm việc như trước đây, dẫn đến một vài sự bận tâm của cả doanh 
nghiệp và nhân viên, chủ yếu là: 
 
 How to ensure that employees is safe to come back to work? 
 How to ensure that visitors is safe to visit the office/factory? 
 How to take the temperatures of all employees or visitors? 
 Contact tracing of visitors/employees 
 Is the office/factory environment clean? 
 How do I disinfect the office/factory? 
 How do I ensure safe distancing? 
 How do I have zero contact when receiving deliveries? 
 Comply with government regulations & provide the necessary audits if required 

 
 Làm sao để đảm bảo nhân viên sẽ an toàn khi làm việc trở lại? 
 Làm sao để đảm bảo các khách hàng sẽ an toàn khi đến các văn phòng và nhà máy? 
 Làm sao để đo nhiệt độ của tất cả nhân viên và khách hàng? 
 Tìm hiểu lịch trình hoạt động của khách hàng/nhân viên 
 Môi trường văn phòng/nhà máy có đảm bảo vệ sinh không? 
 Khử trùng văn phòng/nhà máy như thế nào? 
 Tôi nên giữ khoảng cách an toàn như thế nào? 
 Làm sao để tôi nhận hàng mà không cần tiếp xúc trực tiếp với những người khác? 
 Tuân thủ các chính sách của chính phủ và cung cấp đúng các thông tin khi được yêu cầu. 
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Some of the key components we offer: 
 The Return to Work Approval solution is designed using DMS/ECM (ie. KOMI Doc) which 

requires employees to self-declare their current health status and complete a series of 
questionnaires before returning to work to adhere to social distancing policies. This applies to 
visitors as well. 

• Thermal Screening solution helps to automate the temperature taking process for every entry 
(both staffs and visitors) to the office / facility enabling speedy entry and eliminating queues 
and reducing human contact. 

Using end user mobile device, we will be able perform contact tracing to capture details of the 
visitor in order to provide contact information when the need arises. 
 
Một vài yếu tố chính mà giải pháp của Konica Minolta đem lại cho khách hàng: 
 Chương trình “Return to Work” được thiết kế sử dụng giải pháp DMS/ECM (ví dụ KOMI 

Doc) yêu cầu nhân viên tự khai báo tình hình sức khỏe của mình và hoàn thành một loạt các 
bảng câu hỏi trước khi trở lại làm việc để tuân thủ các chính sách giãn cách xã hội. Chính 
sách này áp dụng đồng thời cho cả khách hàng. 

 Giải pháp Quét Thân nhiệt giúp doanh nghiệp tự động hóa quá trình đo nhiệt độ cho mỗi 
lượt ra vào (cho cả nhân viên và khách hàng) văn phòng / cơ sở cho phép nhập cảnh nhanh 
chóng và hạn chế việc chờ đợi cũng như tiếp xúc của con người. 

 
Thông qua việc sử dụng thiết bị di động của người dùng cuối, chúng tôi sẽ có thể thực hiện theo dõi 
lịch trình hoạt động chi tiết của khách hàng để cung cấp thông tin liên hệ khi có nhu cầu.  
 
 
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                 
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https://www.konicaminolta.vn/business/ 
 
Terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective 
holders and are hereby acknowledged. 
 
Các điều khoản và tên sản phẩm là nhãn hiệu đã được đăng ký quyền sở hữu và công nhận. 
 
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 
Ông 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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