
 

  

 

 
 كونیكا مینولتا تقلب موازين الصناعة التقنیة بإطالق منصتھا التسويقیة

 
تقود االبتكار استناداً إلى تقديم تطبیقات  "كونیكا مینولتا "سوق المنصة التسويقیة

 التقنیات المتقدمة وتعزيز تجربة العمالء

 

مینولتا لحلول األعمال في الشرق : أعلنت الیوم شركة كونیكا 2018اإلمارات العربیة المتحدة ، يونیو 
". يعد المتجر  Konica Minolta MarketPlace"   سوق كونیكا مینولتا األوسط عن منصتھا التسويقیة الثورية

منصة تسويقیة ال نظیر لھا تتیحھا الشركة لعمالءھا ممن  "سوق كونیكا مینولتا"  الجديد اإللكترونى
یص ومیزات إدارة مركزية لألجھزة ، مما يعكس الرؤية المستقبلىة يطمحون إلى تطبیقات رائدة وأدوات تخص

 للشركة واستراتیجیتھا العالمیة من أجل الترقیة المستقبلیة المستدامة.

يتیح المتجر اإللكترونى لمستخدمیه تطبیقات واسعة النطاق تتضمن التخزين السحابى، وتخزين المعلومات 
المستخدمین زيادة إمكانات طابعات كونیكا مینولتا متعددة المھام اآلمن وتطبیقات الحماية  التى تمكن 

 بسرعة وسھولة وتلبیة تحديات أعمالھم الیومیة.

واجھات المستخدم متعددة يمكن تصمیم   الويب ، صفحات أداة التصمیم الثورية المستندة إلىباستخدام  
لعرض الوظائف المطلوبة ، باإلضافة  وقت وجیز وتخصیصھا حسب الطلب و يتم تطبیقھا في) UIsالوظائف (

 .لشاشات التحكم إلى خیارات تخصیص ألوان معینة وشعارات وخلفیات فريدة

 نطاق واسع من الخدمات: "كونیكا مینولتا سوق"يتیح 

واجھة حديثة ومبسطة مع میزة التصفح المدمج بحیث يمكن للمستخدمین إيجاد تطبیقاتھم بسھولة • 
 .شركاء كونیكا مینولتا المحلیینبیقات والتراخیص عبر ويمكن الحصول على التط

تتیح دعم معالجة الفواتیر للمستخدم الواحد من أجل تعزيز تجربة المستخدم بإصدار فواتیر موحدة • 
 وشاملة بما يتفق مع بقیة عروض منتجات كونیكا مینولتا.



 

  

 بالوصول السريع إلى عروض إنشاء حساب المستخدم بخطوات بسیطة للسماح للمستخدمین ألول مرة • 
 اإللكترونى. كونیكا مینولتا سوق

عملیات ُمحّسنة لتثبیت التطبیقات وواجھات المستخدم المخصصة ، وإدارة األجھزة ، وإدارة العملیات ، و • 
لكثیر من الخدمات اآلخرى، باإلضافة إلى تقديم الدعم الفنى عبر اإلنترنت والذي يمكن تلقیه بسھولة ئا

 تاحة المعلومات األساسیة للمستخدمین دائًما.لضمان إ

يدعم السوق اإللكترونى بیع مجموعة أكبر من المنتجات مع خصومات وعروض تسعیر إضافیة ، مثل • 
 الترخیص القائم على االشتراك وسعر الخصم على أساس حجم الشراء.

في كونیكا  Deepu Panickerید  ، صرح الس MarketPlace "سوق كونیكا مینولتا" وتعلیًقا على إطالق منصة
مینولتا قائالً: "نسعى دائًما إلى ترقیة منتجاتنا وخدماتنا لتقديم أفضل حلول األعمال وأكثرھا مالءمة 

لعمالئنا الكرام. تتوافق ھذه المنصة الجديدة مع األھداف المستقبلیة والتوجه الرائد الموحد لشركتنا، إذ إننا 
 ء مكان عمل أفضل لیومنا ھذا وللغد. "نسعى دائماً إلى مواصلة بنا

يجب و لشراء التطبیقات  MarketPlaceونیكا مینولتا سوق ك يمكن تصفح مجموعة كاملة من التطبیقات على
 علیك االتصال بشريك كونیكا مینولتا الخاص بك لمزيد من المعلومات.

 لمحة عن شركة كونیكا مینولتا لحلول األعمال في الشرق األوسط م.م.ح.

كونیكا مینولتا لحلول األعمال فى الشرق األوسط م.م.ح ، ومقرھا في دبي ، ھي شركة فرعیة مملوكة 
بالكامل لشركة كونیكا مینولتا ، طوكیو ، الیابان ، وتشكل جزءا من مجال أعمالھا في مجال األعمال التقنیة. 

والوثائق وكذلك حلول طباعة اإلنتاج  باعتبارھا مزود رائد للخدمات العالمیة في مجال تكنولوجیا المعلومات
الرقمي ، تتفوق الشركة في تقديم االستشارات وتنفیذ وإدارة األعمال التي تقودھا الخدمات وتقدم 

مجموعة من أنظمة وحلول الطباعة الرائدة عالمیاً. في ھذا السیاق ، يجمع مفھوم خدمات الطباعة المثالیة 
)OPS من (Konica Minolta ارات التقنیة وتقديم األجھزة وتطبیقات البرامج والتشغیل التى بین االستش

تدعم تعزيز كفاءة األعمال وفعالیة التكلفة. من أجل دعم العمالء بشكل مثالي عن طريق ابتكار حلول قوية 
ومستدامة ، تواصل شركة كونیكا مینولتا الرائدة في مجال التكنولوجیا االستثمار في أعمال البحث والتطوير 

 إرساء معايیر تقنیة رائدة.و
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