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 Directe toegang in plaats van lang zoeken 
 
Alle inkomende en uitgaande e-mail komt op precies 
de juiste plaats terecht, zonder handwerk! Met Konica 
Minolta E-mail Management wordt de inhoud van al 
uw relevante e-mailberichten en bijlagen automatisch 
uitgelezen en geanalyseerd. Via drag & drop kan de 
verwerkte informatie veilig en conform de voorschriften 
centraal worden opgeslagen. Het proces verloopt goed 
traceerbaar en geheel transparant: gestructureerd in 
afzonderlijke transacties en digitale bestanden en duidelijk 
onderverdeeld in zakelijke en privé-onderwerpen. Uw 
bestaande structuur voor archivering en opslag kan 
eenvoudig worden overgenomen. Lang zoeken naar 
een specifiek e-mailbericht behoort nu voorgoed tot het 
verleden!

 Wet- en regelgeving  
 
Voor de digitale gegevensverwerking gelden tal van wetten 
en voorschriften. Aantoonbaar kunnen voldoen aan die wet- 
en regelgeving is tegenwoordig erg belangrijk en er bestaan 
bindende archiveringstermijnen voor verschillende soorten 
documenten. Uw e-mail heeft dezelfde status als zakelijke 
brieven. En net als die brieven moeten uw e-mailberichten 
snel toegankelijk zijn en een audit kunnen ondergaan. 
Konica Minolta E-mail Management maakt het eenvoudig. 

 Gebruiksgemak op alle niveaus 

Wat u ook gebruikt, Microsoft Exchange of Lotus Notes, 
u kunt uw e-mail eenvoudig terugvinden via uw bekende 
Outlook- of Lotus Notes-interface. Bevoegde medewerkers 
hebben vanaf elke werkplek binnen de organisatie toegang 
tot de gearchiveerde e-mail en kunnen e-mailaccounts 
beheren op basis van onderwerp en functionaliteit. Om 
distributie hoeft niemand zich te bekommeren; de applicatie 
stuurt de relevante inhoud automatisch door naar de juiste 
bestemming voor verdere verwerking. Gearchiveerde e-mail 
wordt automatisch (op basis van regels) uit alle accounts 
verwijderd. 

 Eenvoudiger en efficiënter: geïntegreerde 
workflows

Integratie van het digitale archief in een e-mailserver maakt 
het mogelijk om gegevens heel eenvoudig te verwerken 
via digitale workflows, wat de efficiëntie verhoogt. Op deze 
manier kunt u zich volledig richten op belangrijker werk! 
Voortaan draaien allerlei routineklussen gewoon op de 
achtergrond, zonder dat u er zelf iets aan hoeft te doen! 
Het is bovendien mogelijk om de functionaliteit flexibel 
uit te breiden, geheel volgens uw behoeften, bijvoorbeeld 
door integratie van de verwerking van inkomende facturen, 
personeelsdocumenten of contracten.  

 Optimalisatie met een digitaal archief

Konica Minolta E-mail Management brengt alle 
e-mailberichten en bijlagen samen in een digitaal archief. 
Dit proces vindt plaats meteen na ontvangst van de 
e-mail en vóór verzending naar de e-mailserver. Dit 
archief is een uitstekend voorbeeld van een professioneel 
archiveringssysteem. Met dit systeem voldoet u aan 
belangrijke wet- en regelgeving, maakt u audits mogelijk, 
creëert u veiligheid, leeft u de juiste bewaarperiode na en 
maakt u regelmatig een back-up, zodat inhoud beschikbaar 
blijft tijdens deze periode. Gedurende de volledige 
levenscyclus van een document hebt u meteen toegang tot 
de complete inhoud ervan.  

Digitale correspondentie via e-mail maakt onze zakelijke en persoonlijke communicatie veel eenvoudiger. E-mail 
heeft echter ook nadelen. Denk maar aan de tijd die het kost om de dagelijkse stroom aan e-mails te verwerken en 
te beheren. Gelukkig zijn er tegenwoordig intelligente oplossingen die deze tijdrovende taak kunnen vereenvoudigen: 
E-mail Management van Konica Minolta is enorm gebruiksvriendelijk en veelzijdig, verlaagt de kosten en bespaart u 
veel archiefruimte.

 Voordelen: 

 – Tijdbesparing en extra efficiëntie bij het verwerken van 
e-mail

 – Automatische classificatie en archivering van alle 
inhoud op basis van regels 

 – Traceerbare documentatie van alle processen
 – Veilige archivering van alle e-mailberichten en bijlagen
 – Geautomatiseerde gegevensoverdracht naar andere 

applicaties, afzonderlijk uitbreidbaar dankzij een 
modulaire structuur
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