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 Inleiding 

Wat is bizhub Evolution? 

bizhub Evolution, het slimme serviceplatform van Konica Minolta, werkt op bijna identieke wijze als de app store van uw 
smartphone. Het biedt u directe toegang tot een groot aanbod van Diensten die uw dagelijks werk gemakkelijker maken, 
terwijl u alleen betaalt voor de services die u werkelijk gebruikt. 
 
 

Technische vereisten 

Om optimaal gebruik te maken van bizhub Evolution, moet aan de volgende technische vereisten worden voldaan: 
 

Ondersteunde webbrowsers  Internet Explorer 11 of hoger, Google Chrome, Firefox 
(JavaScript-ondersteuning moet zijn ingeschakeld in Safari) 

Internetverbinding 
 

6 Mbit/s downloadsnelheid en 1 Mbit/s uploadsnelheid 

Multifunctioneel systeem Het multifunctionele systeem moet worden geoptimaliseerd  
voor internettoegang en de webbrowser moet worden ingeschakeld. 
Het IP-adres kan worden ingesteld als statisch of dynamisch. 
Wanneer het systeem verbonden is via een proxy, 
wordt standaardauthenticatie ondersteund. 

Ondersteunde mobiele 
apparaten 

Het mobiele apparaat moet verbonden zijn met internet en u hebt een browser nodig. 
 

   
U kunt meer informatie over de technische vereisten en de ondersteunde systemen vinden op 
https://evolution.konicaminolta.de/support. 
 
OPMERKING 
Spreek waar nodig met uw Evolution- of IT-beheerder om de technische vereisten te verduidelijken. 
 
 

Gegevensbeveiliging 

Hoge beveiliging, codering en het anoniem maken van persoonlijke gebruikersgegevens, vormen de basis van ons 
systeem en kunt er zeker van zijn dat u werkt in overeenstemming met de nieuwe beveiligingsstandaard. Het bizhub 
Evolution-platform en alle services worden opgeslagen in ons gegevenscentrum in Duitsland, dat is gecertificeerd in 
overeenstemming met ISO 27001. 
Gegevens kunnen ook worden gecodeerd in uw lokaal netwerk om te garanderen dat uw gebruikersgegevens niet 
toegankelijk zijn door derden. 
 
  

https://evolution.konicaminolta.de/support
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 Het dashboard (Startpagina) 
 
Het dashboard zal u altijd up-to-date houden, of u nu alleen maar een service hebt geboekt, een opdracht hebt voltooid 
of als een opdracht is mislukt! Dit toont de nieuwste informatie over uw bizhub Evolution in een compact formaat.  

 

Uw nieuwste toepassingen starten 

Start uw vier nieuwste services snel en gemakkelijk op via het dashboard. 
 
Het dashboard toont de vier services die uw beheerder onlangs aan u heeft toegewezen. Als uw beheerder een andere 
service aan u toewijst, verschijnt deze uiterst links terwijl de laatste rechts verdwijnt. 

 
OPMERKING 
Hier kunt u een overzicht zien van alle services die aan u zijn toegewezen: 
Menubalk → [MIJN SERVICES] → [Overzicht] 
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Voltooide/mislukte opdrachten controleren 

Met een service, bijv. "Convert to Word" of "Vertaal", maakt u altijd een nieuwe opdracht. Controleer in één oogopslag of 
uw recentste opdrachten met succes zijn voltooid. 
 

De vijf recentst voltooide of mislukte opdrachten worden direct op het dashboard weergeven. Als u oudere opdrachten 
wilt bekijken, klikt u achteruit door de lijst met de paginanummers. 
 
Via het zoekvenster kunt u uw opdrachten filteren volgens de services die ze hebben gebruikt. Als u bijvoorbeeld "Word" 
schrijft in het zoekvenster, verschijnen alle voltooide en/of mislukte opdrachten die werden verwerkt met "Convert to 
Word". 

 
OPMERKING 
Hier kunt u een complete lijst van opdrachten met meer zoek- en filteropties vinden: 
Menubalk → [OPDRACHTEN]. 
 
U kunt gedetailleerde informatie oproepen over een opdracht door te klikken op de pijl links van elke lijn.  

 
Dit zal u bijvoorbeeld de namen tonen van de bestanden die u hebt geüpload voor verwerking, evenals het resultaten-
bestand dat u dan hebt gekregen. Vanaf deze weergave kunt u de opdrachtbijlagen openen of downloaden met één klik. 
 
OPMERKING 
De duur van de opslag van de gegevens is ingesteld door uw beheerder. Dit kan tussen nul minuten en vijf dagen zijn. 
Alleen de opdrachtbijlagen worden verwijderd. Ze kunnen niet langer worden geopend of gedownload via de opdracht-
details. Vraag, indien nodig, uw beheerder hoe lang uw opdrachtbijlagen zullen worden opgeslagen. 
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Een mislukt opdracht opnieuw starten/annuleren 

Een slechte internetverbinding kan bijvoorbeeld verhinderen dat een opdracht correct wordt verwerkt. Deze opdracht 
wordt dan weergegeven in de lijst van mislukte opdrachten. Vanaf deze lijst hebt u de optie om de opdracht opnieuw te 
starten of te annuleren. 
 
U kunt een opdracht als volgt opnieuw opstarten of annuleren: 

 
1. Klik op de pijl aan het begin van de lijn om de opdrachtdetails te tonen. 

 
2. Klik op [Opdracht annuleren] om de opdracht permanent te beëindigen. 

of 
Klik op [Opdracht opnieuw starten] om de opdracht te activeren om opnieuw te worden gestart vanaf het begin. 
 

3. Bevestig de beveiligingsmelding door op [OK] te klikken. 
Het proces wordt uitgevoerd. 
 

 
OPMERKING 
Als de opdracht opnieuw mislukt, neemt u contact op met uw beheerder voor advies.  
De contactgegevens van uw beheerder vindt u hier: 
Werkbalk Snelle toegang → [?] → [Contact administrator] (Contact opnemen met beheerder). 
 
 

De toegang verlenen tot gegevens 

Als de beheerder toegang vereist tot gegevens in een van uw opdrachten om een probleem op te lossen, kunt u worden 
gevraagd toegang te verlenen tot deze gegevens. De beheerdersaanvraag verschijnt direct op uw dashboard. 

 
Toegang toestaan/weigeren: 
 

• Klik op [Toegang toekennen] om uw beheerder toegang te verstrekken. 
of 
Klik op [Toegang weigeren] als u niet wilt dat de beheerder toegang krijgt tot uw gegevens. 

  



bizhub Evolution – GEBRUIKER 
Het dashboard (Startpagina) 8 

   

bizhub Evolution: Gebruiker / UG / 08.2018 / 1.3_NL 

De My Print-service gebruiken (optioneel) 

De "My Print"-service is de enige service die direct via het dashboard kan worden gestart. Het relevante dialoogvenster 
verschijnt alleen als uw beheerder deze service al aan u heeft toegewezen.  

 
U kunt gedetailleerde informatie over deze service vinden in de handleiding "My Print". 
 
OPMERKING 
Hier kunt u de handleiding voor alle services oproepen:  
Werkbalk Snelle toegang → [?] → [Ondersteunende informatie]. 
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 De store 

In de Store kunt u ons groot gamma services ontdekken. Elke service is ontworpen om uw dagelijks werk gemakkelijker 
te maken. Klik op een service voor meer informatie erover en om de services aan te vragen of te boeken via uw 
beheerder. 

 

Services aanvragen/boeken 

Als u een service wilt gebruiken, moet u de boeking aanvragen bij uw bizhub Evolution-beheerder. Uw beheerder kan 
vervolgens de service boeken en aan u toewijzen. 
 
Vraag als volgt een serviceboeking aan bij uw beheerder: 
 

• Klik op de gewenste service, bijv. "Convert to Word". 
 

• Klik op [Dienst aanvragen]. 
 

• Voeg een opmerking toe aan uw verzoek, bijv. zeg waarom u de service nodig hebt. 
 
OPMERKING 
Door op [Annuleren] te klikken, kunt u het proces beëindigen zonder een boekingsaanvraag te verzenden. 
 

• Klik op [OK]. 
U ontvangt een korte bevestiging dat u een service hebt aangevraagd bij uw beheerder. 
 

• Klik op [OK] om het proces te voltooien. 
Als uw beheerder uw aanvraag accepteert en uw service boekt, kunnen ze de service aan u toewijzen zodra 
deze beschikbaar is. 
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Gebruikershandleidingen voor services oproepen 

Er is een handleiding beschikbaar voor elke service. Ze beschrijven hoe u elke service moet gebruiken. 
 
OPMERKING 
Hier kunt u de handleiding voor alle services oproepen: 
Werkbalk Snelle toegang → [?] → [Ondersteunende informatie]. 
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 Opdrachten 

In deze weergave kunt u een duidelijk geordende lijst van uw bizhub Evolution-opdrachten vinden. 

 
De 20 opdrachten waaraan u onlangs hebt gewerkt, verschijnen bovenaan in de lijst. Gebruik de paginanummers 
onderaan in de opdrachtenlijst om oudere opdrachten te zien. 
 
Voor sommige kolomkopteksten, bijv. "Gemaakt", ziet u kleine pijlen. U kunt deze gebruiken om de volgorde waarin de 
opdrachten worden weergegeven, om te keren, bijv. vanaf het recentste naar het oudste gegeven.  

 
Bovenaan in de opdrachtenlijst zijn er nog meer opties voor filteren en zoeken op trefwoord. 

 
U kunt opdrachten filteren volgens de onderstaande criteria: 
 

• Periode (start-/einddatum) 
• Status 
• Services zoeken op trefwoorden 

 
OPMERKING 
U kunt ook filters en het zoeken op trefwoorden combineren. 
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Opdrachten filteren op periode 

Zoekt u een opdracht waaraan u op een specifiek tijdstip hebt gewerkt met een bizhub Evolution-service? 
De snelste manier om de opdracht te vinden, is het filteren van de lijst op periode. 

 
Filter opdrachten op periode als volgt: 
 

1. Klik in het filtergedeelte op "Van.". 
 

2. Selecteer de startdatum via de kalender. 
of 
Voer de startdatum direct in met het formaat "MM.DD.JJJJ“. 
 

3. Klik in de filtersectie op "Tot.". 
 

4. Selecteer de einddatum met de kalender. 
of 
Voer de einddatum direct in met het formaat "MM.DD.JJJJ“. 
 

5. Klik op [Filter]. 
De gefilterde gegevens worden weergegeven in de lijst. 

 
OPMERKINGEN 

• Het aantal gefilterde opdrachten wordt weergegeven onder de opdrachtenlijst. 
• U kunt ook filters en het zoeken op trefwoorden combineren. 
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Opdrachten filteren op status 

Zoekt u een opdracht die bijvoorbeeld voltooid is of momenteel wordt verwerkt? De snelste manier om de opdracht te 
vinden is het filteren van de opdrachtlijst op de status van de opdracht. 

 
Filter opdrachten op status zoals volgt: 
 

1. Klik in de filtersectie op "Alles geselecteerd". 
 

2. Selecteer de gewenste optie, bijv. "Klaar". 
 

3. Klik op [Filter]. 
De gefilterde gegevens worden weergegeven in de lijst. 

 
OPMERKINGEN 

• Het aantal gefilterde opdrachten wordt weergegeven onder de opdrachtenlijst. 
• U kunt ook filters en het zoeken op trefwoorden combineren. 
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Opdrachten filteren op trefwoord 

Via het zoekvenster kunt u uw opdrachten zoeken en weergeven volgens de services die ze hebben gebruikt.  

 
Als u bijvoorbeeld "Word" schrijft in het zoekvenster, verschijnen alle opdrachten die werden verwerkt met "Convert to 
Word". 
 
OPMERKINGEN 

• Het aantal gefilterde opdrachten wordt weergegeven onder de opdrachtenlijst. 
• U kunt ook filters en het zoeken op trefwoorden combineren. 

 
 

Opdrachtdetails weergeven 

U kunt gedetailleerde informatie oproepen over een opdracht door te klikken op de pijl links van elke lijn.   

 
Dit zal u bijvoorbeeld de namen tonen van de bestanden die u hebt geüpload voor verwerking, evenals het resultaten-
bestand dat u dan hebt gekregen. Vanaf deze weergave kunt u de opdrachtbijlagen openen of downloaden met één klik. 
 
OPMERKING 
De duur van de opslag van de gegevens is ingesteld door uw beheerder. Dit kan tussen nul minuten en vijf dagen zijn. 
Alleen de opdrachtbijlagen worden verwijderd. Ze kunnen niet langer worden geopend of gedownload via de opdracht-
details. Vraag, indien nodig, uw beheerder hoe lang uw opdrachtbijlagen zullen worden opgeslagen. 
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Een mislukt opdracht opnieuw starten/annuleren 

Een slechte internetverbinding kan bijvoorbeeld verhinderen dat een opdracht correct wordt verwerkt. Deze opdracht 
wordt dan weergegeven in de lijst van mislukte opdrachten. Vanaf deze lijst hebt u de optie om de opdracht opnieuw te 
starten of te annuleren. 

 
U kunt een opdracht als volgt opnieuw opstarten of annuleren: 
 

1. Klik op de pijl aan het begin van de lijn om de opdrachtdetails te tonen. 
 

2. Klik op [Opdracht annuleren] om de opdracht permanent te beëindigen. 
of 
Klik op [Opdracht opnieuw starten] om de opdracht te activeren om opnieuw te worden gestart vanaf het begin. 
 

3. Bevestig de beveiligingsmelding door op [OK] te klikken. 
Het proces wordt uitgevoerd. 
 

 
OPMERKING 
Als de opdracht opnieuw mislukt, neemt u contact op met uw beheerder voor advies.  
De contactgegevens van uw beheerder vindt u hier: 
Werkbalk Snelle toegang → [?] → [Contact administrator] (Contact opnemen met beheerder). 
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 Mijn services 

Overzicht 

Hier ziet u de services die uw beheerder aan u heeft toegewezen. 
Dit zijn de services die voor u beschikbaar zijn.  

 
Klik op een service om deze te starten. 
 
OPMERKINGEN 
• Sommige services zoals bijv. "Beveiligd afdrukken door gasten", zijn niet toegewezen aan personen, maar aan 

het multifunctionele systeem van Konica Minolta. Deze services worden niet weergegeven in dit overzicht.  
• De aansluitingen worden alleen weergegeven onder Instelling aansluiting. 
• Hier kunt u de handleiding voor alle services oproepen:  

Werkbalk Snelle toegang → [?] → [Ondersteunende informatie]. 
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Connectortoegang instellen 

met de hulp van de aansluitingen, kunt u voltooide bestanden direct opslaan in uw cloudopslag. Hiervoor moet u uw 
cloudopslag verbinden met bizhub Evolution. Als een of meer aansluitingen aan u zijn toegewezen, worden ze hier 
weergegeven. 

 
De cloudopslagpictogrammen worden pas zichtbaar wanneer uw beheerder de geschikte aansluiting aan u heeft 
toegewezen. 
Een klein vinkje bij het cloudopslagpictogram geeft aan dat bizhub Evolution momenteel verbonden is met uw 
cloudopslag.  

 
Sluit een aansluiting als volgt aan op uw cloudopslag: 
 

1. Klik op de cloudopslagservice die u wilt verbinden met bizhub Evolution, bijv. [Dropbox]. 
 

2. Meld u aan bij uw dienst voor cloud-opslag.  
U ontvangt een bevestigingsbericht. 
 

3. Bevestig de vraag door te klikken op [OK]. 
De cloudopslagservice is nu verbonden met bizhub Evolution. 
 

OPMERKING 
Het proces kan licht verschillen, afhankelijk van de cloudopslagservice. 
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Toegang tot de aansluiting annuleren 

U hebt op elk ogenblik de mogelijkheid om de verbinding met de cloudopslag te verbreken. 

 
Koppel de aansluiting en uw cloudopslag als volgt los: 
 

1. Klik op de cloudopslagservice waarmee u de verbinding wilt verbreken, bijv. [OneDrive]. 
 

2. Klik op [OK] om de aansluiting te annuleren.  
U ontvangt een bevestigingsbericht. 
 

3. Bevestig de vraag door te klikken op [OK]. 
De cloudopslagservice is nu niet langer verbonden met bizhub Evolution. 
 

OPMERKING 
Het proces kan licht verschillen, afhankelijk van de cloudopslagservice. 
 

Contacten (“Fax”- en “E-POST”-service) 

In dit gebied vindt u uw contactpersonen die toegang hebben gehad bij het verzenden van faxen of E-POST. U kunt 
nieuwe contacten maken, contacten wijzigen en contacten zoeken of filteren. 

Met de filterfunctie kunt u alle contacten, gedeelde contacten of uw eigen contracten weergeven. 
 
Klik op een pijl die voor elke lijn wordt weergegeven voor gedetailleerde informatie over een contact. 
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Een nieuw contact maken 
 

1. Klik op [MIJN SERVICES] en dan op [Contactpers.]. 
 

2. Klik op [Toevoegen]. 
Een nieuw contactformulier wordt geopend. 

 
3. Geef op of de contactpersoon zichtbaar is in de globale contactpersonenlijst of alleen in uw eigen 

contactpersonenlijst. 

 
4. Voer de contactgegevens in en klik op [Opslaan]. 

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

De nieuwe contactpersoon wordt gemaakt. 
 

Een contact wijzigen/verwijderen 
 

1. Klik op [MIJN SERVICES] en dan op [Contactpers.]. 
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2. Klik op de pijl voor een contact om de details uit te vouwen. 
 

3. Voer de gewenste wijzigingen in en klik op [Opslaan]. 
of 
Klik op [Verwijderen] als u de contactpersoon wilt verwijderen. 
 

4. Bevestig de vraag door te klikken op [OK]. 
 

 

 De werkbalk Snelle toegang 

De werkbalk snelle toegang is op elk ogenblik toegankelijk. Gebruik deze om toegang te krijgen tot meer services.  

 
 

De weergavetaal wijzigen (taalcode) 

U kunt de weergavetaal wijzigen via de taalinstellingen.  

 
U wijzigt de taal als volgt voor alle momenteel actieve bizhub Evolution-sessies: 
 

1. Klik op de taalcode. 
 

2. Kies een andere taal. 
De weergavetaal zal veranderen. 
 

OPMERKING 
U kunt de taalinstellingen ook wijzigen in uw accountdetails. 
U vindt de instelling hier:  
Werkbalk Snelle toegang → [Tandwiel] → [Mijn account]. 
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Meldingen weergeven (bel) 

Uw beheerder kan u berichten sturen via bizhub Evolution. U kunt zien of er een bericht is voor u door het pictogram van 
de "bel" op de werkbalk Snelle toegang. Klik op het pictogram om het bericht weer te geven.  

 
Als u alle ontvangen berichten wilt zien, klikt u op [Alle berichten tonen]. 
 
 

Ondersteunende informatie (vraagteken) 

Onder het vraagteken vindt u een verzameling belangrijke ondersteunende informatie. 

 
Dit omvat: 
 

• Over bizhub Evolution 
Huidige versie van bizhub Evolution en korte toelichting. 
 

• Ondersteunende informatie 
o Help voor problemen met bizhub Evolution 
o Technische vereisten 
o Installatiehandleiding 
o Handleidingen 

 
• Toon contactgegevens beheer 

Naam en contactgegevens van uw huidige beheerder 
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Services direct oproepen (raster) 

Klik op het raster om een service te kiezen. 

 
 

Uw accountinstellingen wijzigen (tandwiel) 

Klik op [Mijn account] om uw huidige accountinstellingen te zien.  

 
Hier hebt u bijvoorbeeld de volgende opties: 
 

• Uw taalinstellingen wijzigen 
• Uw wachtwoord wijzigen 
• De contactdetails van uw beheerder oproepen/Contact opnemen met uw beheerder 
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Afmelden (tandwiel) 

Als u het bizhub Evolution-platform wilt verlaten, moet u zich afmelden. 
De knop hiervoor vindt u hier: 
Werkbalk Snelle toegang → [Tandwiel] → [Mijn account] → [Afmelden]. 

 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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