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"Announcements" staat u terzijde 

Gebruik uw multifunctionele printers van Konica Minolta als informatieborden met behulp van bizhub Evolution. 

Met "Announcements" kunt u collega's over de laatste ontwikkelingen informeren met korte berichten. Deze berichten 

kunt u delen vanaf een centrale locatie, namelijk de bizhub Evolution-interface van uw multifunctionele printer van 

Konica Minolta. 

Vereisten 

Om "Announcements" te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat: 

 u toegang hebt tot bizhub Evolution.

 u bij bizhub Evolution bent aangemeld.

 er een multifunctionele printer van Konica Minolta beschikbaar is binnen uw bizhub Evolution-omgeving.

 de service "Announcements" aan u is toegewezen.

 u met het internet bent verbonden.
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"Announcements" gebruiken 

Een aankondiging creëren 

1. Start bizhub Evolution, bijvoorbeeld op uw pc.

2. Selecteer [MIJN SERVICES] in de menubalk en dan [Overzicht].

3. Start de service "Announcements".

4. Klik op [Aankondiging maken].

5. Voer de tekst voor uw aankondiging in.

OPMERKING

Het verdient de aanbeveling om voor korte berichten niet meer dan twee regels tekst te gebruiken.

6. Klik op het diskettepictogram om uw aankondiging op te slaan.

De aankondiging is aangemaakt.

Een aankondiging wijzigen 

1. Start bizhub Evolution, bijvoorbeeld op uw pc.

2. Selecteer [MIJN SERVICES] in de menubalk en dan [Overzicht].

3. Start de service "Announcements".

4. Klik op het penpictogram naast de relevante aankondiging.

U kunt de aankondiging nu bewerken.

5. Wijzig de tekst van uw aankondiging.

6. Klik vervolgens op het diskettepictogram om wijzigingen op te slaan.

De aankondiging is gewijzigd.

Een aankondiging verwijderen 

1. Start bizhub Evolution, bijvoorbeeld op uw pc.

2. Selecteer [MIJN SERVICES] in de menubalk en dan [Overzicht].

3. Start de service "Announcements".

4. Klik op het kruispictogram naast de relevante aankondiging.

5. Bevestig de beveiligingsmelding door op [OK] te klikken.

De aankondiging is verwijderd.
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Een aankondiging naar multifunctionele printers verspreiden 

1. Start bizhub Evolution, bijvoorbeeld op uw pc. 

 

2. Selecteer [MIJN SERVICES] in de menubalk en dan [Overzicht]. 

 

3. Start de service "Announcements". 

 

4. Stel indien nodig een nieuwe aankondiging op. 

 

5. Versleep uw aankondiging naar de gewenste multifunctionele printers van Konica Minolta in de lijst. 

of 

Versleep uw aankondiging naar [Alles] om die aan alle mfp's van Konica Minolta in de lijst toe te wijzen. 

 

OPMERKING 

De lijst toont de printers die momenteel in de bizhub Evolution-omgeving zijn geïntegreerd. Als iemand anders 

reeds een aankondiging aan een printer heeft toegewezen, zal die aankondiging hier te zien zijn. 

 

6. Druk vervolgens op [Opslaan]. 

De aankondiging zal worden weergegeven in de bizhub Evolution-interfaces van de relevante multifunctionele 

printers van Konica Minolta. 
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 Hebt u nog vragen? 

Als u nog vragen hebt over het gebruik van deze service of problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met de 

systeembeheerder binnen uw organisatie. Als de systeembeheerder uw vragen niet kan beantwoorden of uw probleem 

niet kan oplossen, kan deze contact opnemen met Konica Minolta Support voor assistentie. 
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