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UNIVERSELL DESIGN:
VI GJØR DET LETT Å BRUKE 
PRODUKTENE VÅRE – FOR ALLE
Med universell design mener Konica Minolta at produktene 
er tilgjengelige for og kan brukes av alle – ung som 
gammel, opplært som uopplært, erfaren som uerfaren. 
Brukerne skal være komfortable med å bruke Konica 
Minoltas produkter uavhengig av alder, kjønn, størrelse og 
spesielle behov. I praksis betyr dette at produktene våre er 
tilgjengelige, enkle å betjene og logisk oppbygd.

Vi har i flere år utviklet produktene våre i tråd med interne 
retningslinjer om tilgjengelighet og anvendelighet. Og 
vi har omhyggelig testet produktenes tilgjengelighet og 
anvendelighet, f.eks. for eldre, funksjonshemmede og 
svaksynte. På den måten sikrer vi at vi holder det vi lover.

 Retningslinjer for universell design

Når vi utvikler en multifunksjonsmaskin, sørger vi for at 
alle som jobber ved et kontor, faktisk er i stand til å bruke 
den. Derfor undersøker vi enhetens utforming med tanke 
på anvendelighet, tilgjengelighet, håndtering og stil. Dette 
setter oss i stand til å utvikle mekanismer som sikrer at 
alle kan bruke en bizhub multifunksjonsmaskin, og også å 
unngå forvirring og feil under bruk, gjøre det lettere å få tak 
i dokumenter, redusere slitasje og forenkle vedlikeholdet. 
Sist, men ikke minst er vi nøye med hvilke materialer vi 
benytter i maskinenes komponenter for å skape et så 
miljøvennlig produkt som mulig. 
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 Tilgjengelighet i praksis

Ikke alle er like mobile. Derfor er bizhub-enhetene 
utstyrt med store berøringsskjermer og et lett tilgjengelig 
vippepanel, slik at høyden (eller mangelen på høyde) aldri 
blir noe problem. Heller ikke håndteringen er noe problem 
takket være de store gummierte håndtakene, og fordi 
papirskuffene er tilgjengelige fra forsiden. Brukere med 
alvorlige mobilitetsproblemer kan bruke gratis-appen 
bizhub Remote Access for å betjene skjermen via en 
smarttelefon eller et nettbrett fra Apple eller Android.

 Synlighet der det betyr noe

En rekke ulike funksjoner er spesielt utviklet for å gjøre 
livet lettere for svaksynte. De lyssterke oransje og blå 
lysdiodene på maskinenes kontrollpanel er lett synlige, og 
bokstaver, tall og feilmeldinger på skjermen kan forstørres 
for å bli mer leselige. Appen Voice Guidance forklarer 
kontrollskjermen, funksjonstastene og grunnleggende 
operasjoner, slik at man ikke er avhengig av å lese menyene 
på berøringsskjermen. Dette er bare noen av de nyttige 
funksjonene som sikrer at synligheten aldri blir et problem.

Funksjonalitet A3 multifunksjonsenheter

TILGJENGELIGHET

Store berøringsskjermer (9 tommer) •

Vippepanel •

Gummierte håndtak •

Tilgang forfra •

Tonerrom •

Gripearm •

bizhub Remote Access • 

SYNLIGHET

Skjermbilde med negative farger •

Skjermforstørrelse •

Kontrollikoner på skjermen •

Mobil-app for talestyring •

Skann-til-tale •

Valgfritt tastatur med ti taster •
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STØRRE TILGJENGELIGHET –  
FOR ALLE MEDARBEIDERNE PÅ KONTORET

 Gummierte håndtak og tilgang forfra
 
– Store gummierte håndtak som gjør det mulig å åpne og 

lukke skuffene fra oversiden eller undersiden
– Papirskuffer med myke bevegelser som er tilgjengelige 

fra enhetens forside for å gjøre det lettere å legge inn 
papir

– Lett å skifte toner takket være utløserhåndtak med 
fargekoding

– Lett tilgjengelig papirbane
– Sterke kontrastfarger og gjennomsiktige deler gjør det 

lett å plassere papiret riktig

 Store berøringsskjermer og vippepanel
 
– Opptil 9 tommer bred berøringsskjerm
– Forhåndsvisning på skjermen før utskrift
– Kontrollpanelet kan vippes opp og ned for å være 

tilgjengelig fra alle vinkler – slik at høyden ikke blir noe 
problem

Noe så enkelt som å skifte papir kan være vanskelig hvis man er funksjonshemmet. Derfor konstruerer vi 
multifunksjonsmaskinene våre slik at de kan brukes av alle. De store gummierte håndtakene gjør det for 
eksempel veldig lett å åpne papirskuffene.
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 Ekstra gripearm

– Gjør det lett å løfte dokumentmateren, også hvis 
man sitter i stol 

– Ideell for brukere med nedsatt funksjonsevne

 bizhub Remote Access

– Gratis-app som gjør det mulig for brukerne å betjene 
maskinens brukerpanel fra sin Apple- eller Android-
enhet

– Gjør det også mulig for brukerne å utvide eller forminske 
trykk-knappene, rotere forhåndsvisningen, zoome og 
klype inn og ut av et bilde

– Ideell for personer med nedsatt bevegelighet
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BEDRE SYNLIGHET –  
FOR EN BEDRE ARBEIDSPLASS

 En mer lettlest skjerm
 
– Skjermbilde med inverterte farger for bedre lesbarhet 

under visse forhold
– Funksjon for forstørrelse av skjermen for å øke 

punktstørrelsen i bokstaver, tall og feilmeldinger
– Tydelige oransje og blå lysdioder som kontrollikoner på 

skjermen
– Ekstra tastatur med ti taster (tilleggsutstyr) som gjør 

det lettere for svaksynte å taste inn ønsket antall kopier 
eller utskrifter

 Skann-til-tale
 
– Muliggjør høytlesning av alle dokumentene i en tilpasset 

skanneflyt
– Ideell for brukere med nedsatt hørsel

Hvis man ikke ser godt, kan optiske skjermer by på 
en utfordring. Derfor sikrer vi at brukerpanelene på 
våre multifunksjonsmaskiner er leservennlige, og at 
det har et system med taleveiledning som hjelper 
svaksynte med å betjene enheten på en praktisk og 
korrekt måte.
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 Taleveiledning

– bizhubs app for mobil utskrift støtter taleveiledningen på 
mobile enheter på det lokale språket

– Forklarer kontrollskjermer, funksjonstaster og 
grunnleggende operasjoner

– Talekommandoer for tastefunksjoner, talebeskjeder som 
hjelp til betjeningen og talebekreftelser for gjeldende 
innstillinger

– Talens volum og hastighet kan tilpasses den enkelte 
brukeren

– Svært nyttig for svaksynte og andre brukere som har 
problemer med å lese menyene på berøringsskjermen

Designet for ditt kontor – 
og alle som jobber der.

Konica Minolta har forpliktet seg til å overholde standarden EN 301 549 med del 508 og lanserer stadig nyvinninger 
innen miljøvern og samfunnsansvar til fordel for barn og voksne.

Du kan lese mer om vårt miljøarbeid og CSR-aktivitetene våre her:

http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-social-responsibility.html
http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/universal-design.html
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Alle spesifikasjoner refererer til papir i A4-størrelse med en kvalitet på 80 g/m².
Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem, applikasjoner, 
nettverksprotokoller og nettverks- og systemkonfigurasjoner.
Oppgitt levetid for forbruksartiklene er basert på spesifikke bruksforhold, for eksempel sidedekning for et bestemt 
papirformat (5 % dekning på A4).  
Forbruksartiklenes faktiske levetid vil variere avhengig av bruk og andre utskriftsvariabler, som dekningsgrad, 
papirformat, medietype, kontinuerlig eller avbrutt utskrift, omgivelsestemperatur og luftfuktighet. 
Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykkingen, og kan endres uten varsel. 
Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte priser eller spesifikasjoner er fri for feil.
Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og 
anerkjennes herved.

Din Konica Minolta Business Solutions Partner:


