Voorwoord
Geachte klant,
Hartelijk dank voor uw keuze om het nieuwe portaal “e-bizhub” te gebruiken.
De efficiëntste manier om contact met ons op te nemen en uw machinepark te beheren.
Indien u niet aangesloten bent op ons “remote management systeem” (OPS Core) kunt u via deze
website een aantal taken online uitvoeren:

* Bestellen van verbruiksgoederen voor uw systemen: toners ed.
Afhankelijk van het systeem.
* Doorsturen van uw huidige tellerstanden.
* Melden van een storing en aanvragen van een servicebezoek.
* Systeemlocatie bijwerken
Indien u wel aangesloten bent op ons “remote management systeem” (OPS Core) worden
bepaalde diensten automatisch uitgevoerd.
Online kunt u nog wel volgende diensten uitvoeren:

* Doorsturen van uw huidige tellerstanden, hoewel dit niet noodzakelijk is
* Melden van een storing en aanvragen van een servicebezoek .
* Systeemlocatie bijwerken

Voor alle vragen omtrent e-bizhub kunt u contact opnemen met ons Call Center via e-mail naar
info@konicaminolta.nl.
Wij danken u voor uw vertrouwen,
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
Hoogoorddreef 9, Postbus 22110
1100 CC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 (0)20 658 4141
Fax: +31 (0)20 658 4242
Website: www.konicaminolta.nl
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1. Aanmelden en inloggen op het portaal “e-bizhub”
•

Type het URL-adres in de browser : www.konicaminolta.nl/ebizhub en gebruik de
knop “Ga direct naar de e-bizhub portal”.

•

Inloggen = gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.
Wanneer u voor de eerste keer wilt inloggen en nog geen login hebt, dient u zich eerst te
registreren.
Om u te registreren: Klik op “Aanmelden”

•
•

Na klikken op “Aanmelden” komt u op de volgende pagina.
Lees de Algemene Voorwaarden en klik op “Instemmen” indien akkoord.
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•

Vul de verplichte gegevens in en klik op “Verzenden”.

Klantnummer = uw klantnummer, bestaande uit 6 cijfers .
Equipmentnummer = het equipmentnummer van een systeem.
Beide nummers staan vermeld op uw factuur van Konica Minolta.
Weet u niet zeker wat deze nummers zijn, neem dan contact op met Billing Management via:
E-mail: billingmanagement@konicaminolta.nl
Telefoon : 020 - 658 4380

•

Na verzenden van de gegevens:

Na het verzenden van de gegevens wordt er een e-mail verstuurt met de bevestiging van uw
registratie. Open deze e-mail en klik op de link om uw account te activeren.
Bevestig deze link binnen 24 uur.
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Indien u geen mail ontvangen hebt, controleer dan uw SPAM mail. Wanneer u problemen heeft met
de registratie procedure kunt u contact opnemen met Billing Management (zie vorige pagina).
Voorbeeld van een e-mail na een succesvolle registratie:
U bent succesvol geregistreerd. U kan nu gebruik maken van het e-bizhub portaal.
Met vriendelijke groeten,
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
Hoogoorddreef 9, Postbus 22110
1100 CC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 (0)20 658 4141
Fax: +31 (0)20 658 4242
Website: www.konicaminolta.nl
Dit bericht wordt automatisch gegenereerd. U kunt hier niet rechtstreeks op reageren. U kunt
contact met ons opnemen door gebruik te maken van de bovenstaande gegevens.

Uw account is nu geactiveerd en uw eerste systeem is geregistreerd.
Op de pagina “Systemen selecteren” kunt u later meerdere systemen toevoegen of annuleren
in uw eigen account.

•

Uw account is nu actief.
Vanaf nu kunt u inloggen met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord:
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•

Na inloggen komt u op de Homepagina:
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2. Systemen selecteren: registreren of annuleren van systemen in uw account
Uw eerste systeem hebt u reeds geregistreerd bij het aanmelden bij het nieuwe portaal.
Wenst u meerdere systemen te registreren in uw eigen account, gebruik dan de zoekfunctie in “Systemen
selecteren” (vb de postcode waar het systeem staat).
Een lijst met systemen wordt dan weergegeven behorende tot die postcode.
Om een systeem te registreren met een andere postcode, gebruikt u opnieuw de zoekfunctie.
Hier kunt u dan de systemen selecteren die u wilt laten weergeven in het scherm "Systeemoverzicht” om
ze te beheren. Klik op het keuzevakje voor alle systemen die u wilt laten weergeven en klik nadien op de
knop “Opslaan". Doe dit enkel voor de systemen die u wilt beheren.
Als een gebruiker een systeem in zijn account heeft geregistreerd, kan een andere gebruiker ditzelfde
systeem niet meer registreren in zijn account.
Meerdere gebruikers kunnen wel dezelfde systemen beheren op voorwaarde dat zich registreren met een
gemeenschappelijk e-mailadres.
Systeemnummer (= Equipmentnummer)
Het systeemnummer wordt gebruikt om individuele systemen te identificeren.
Elk systeem heeft zijn eigen en uniek systeemnummer.
Dit nummer wordt vermeld op uw laatste factuur of op de servicesticker op uw systeem.
Zoeken
Als uw account meerdere systemen bevat, is er een handig zoekinstrument om de gezochte systemen snel
te kunnen vinden.
U kunt verschillende zoekcriteria invoeren, zoals het systeemnummer, een adres of model, waarna
e-bizhub alle systemen weergeeft die voldoen aan de opgegeven criteria.
Hoe meer criteria u opgeeft, des te specifieker zijn de getoonde zoekresultaten.
Opslaan
Nu kunt u de geselecteerde systemen opslaan, zodat in het vervolg alleen de geselecteerde systemen
worden weergegeven in uw scherm Systeemoverzicht.
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3. Systeemoverzicht:
Alle systemen die door u worden beheerd, worden getoond in het scherm “Systeemoverzicht”.
Om een taak op een van uw systemen uit te voeren, kiest u het betreffende systeem en klikt u op een van
de volgende knoppen:

S
M
C
L

Een servicebezoek aanvragen
Een meterstand registreren
Verbruiksartikelen bestellen
Systeemlocatie bijwerken
Apparaat aangesloten op het “remote management systeem” (OPS Core)
Indien uw systeem aangesloten is op ons “remote management systeem” worden bepaalde
diensten automatisch uitgevoerd.
Online kunt u nog wel volgende diensten uitvoeren:

* Doorsturen van uw huidige tellerstanden, hoewel dit niet noodzakelijk is
* Melden van een storing en aanvragen van een servicebezoek.
* Systeemlocatie bijwerken.
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Een servicebezoek aanvragen
Klik op de S knop die u kunt gebruiken als uw apparaat niet goed werkt en u een service engineer nodig
hebt. We zullen u een aantal vragen stellen over de betreffende storing zodat onze engineer goed
voorbereid te werk kan gaan.
Een tellerstand registreren
Via deze M knop gaat u naar de tellerpagina van het geselecteerde systeem en kunt u de huidige
tellerstanden registreren.
Toner en andere verbruiksgoederen bestellen
Klik op de C knop om toners of andere verbruiksgoederen te bestellen via ons onlinesysteem van e-bizhub.
Systeemlocatie bijwerken
Klik op de L knop als u uw systeem naar een andere locatie hebt verplaatst.
Hier kunt u de nieuwe locatiegegevens inbrengen.
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3.1 Een Servicebezoek aanvragen
Mocht er zich een probleem voordoen met uw Konica Minolta-systeem, dan kunt u een servicebezoek door
een van onze service engineers aanvragen.
Zoek het systeem op in “systeemoverzicht”
Kies het systeem waarvoor u een bezoek wilt aanvragen en klik op de S knop naast het gekozen systeem.
Op de geopende pagina wordt u gevraagd enkele keuzevakken in te vullen over de storing zodat onze
engineer goed voorbereid te werk kan gaan.
Opgelet :
Als een aangevraagd servicebezoek nog open staat, kan er geen tweede servicebezoek worden
aangevraagd.
De status hiervan kan worden geraadpleegd in tabblad “Service geschiedenis”

Welke foutcode of melding wordt op het display getoond?
Sommige storingen worden aangegeven door het systeem zelf.
In dat geval ziet u ofwel een foutcode of een foutmelding op het display.
Voer de foutcode in die door het systeem wordt getoond, of selecteer de foutmelding uit de getoonde
keuzelijst.
Andere problemen
Sommige problemen worden niet op het systeem zelf aangegeven, zoals problemen met de printkwaliteit
(bijv. vlekken of strepen op afdrukken) of andere technische problemen, zoals ongewone geluiden.
Selecteer het probleem in dat geval uit een van de keuzevakken of typ een beschrijving van het probleem
in het getoonde vak. Verstrek bij de probleemomschrijving zo veel mogelijk details, zodat onze engineer
zich optimaal op het bezoek kan voorbereiden.
U kunt op deze pagina zo veel opties gebruiken als u nodig heeft.
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Naam contactpersoon
Geef ofwel uw eigen naam op of de naam van een contactpersoon met wie we contact kunnen opnemen
als we nog vragen hebben.
Openingstijden opgeven
Geef uw openings- of kantoortijden aan ons door, om te vermijden dat onze engineer voor een gesloten
deur komt te staan.
Verzenden
Als u alle vereiste informatie heeft ingevoerd, klikt u op de knop "Bevestigen" om uw verzoek naar ons
serviceteam te sturen, dat een service engineer naar u zal toezenden.
Er wordt een bevestigingsscherm getoond; u ontvangt ook een bevestiging per e-mail.
Voorbeeld van een e-mail na aanvraag van een servicebezoek
Geachte heer,

Hartelijk dank voor het doorgeven van de storingsmelding van uw systeem en uw aanvraag voor een service
bezoek via e-bizhub
We hebben de volgende gegevens vastgelegd:
* Storingsnummer: xxxxxxxxxxx
* Noteer a.u.b. dit nummer voor eventuele vragen.
* Uw referentie: xxxxxxxxxx
**********************************************************************
* Equipment nummer: xxxxxxxxxx
* Model: xxxxxxxxxx
*
* Foutcode: xxxxxxxxxx
* Beschrijving: xxxxxxxxxx
* Verdere problemen: xxxxxxxxxx
* Probleembeschrijving: xxxxxxxxxx
*
* Wanneer wij meer informatie nodig hebben over deze storingsmelding, nemen wij contact op met: xxxxxxxxxx
*
***********************************************************************
Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met Konica Minolta op +31 (0)20 658 4141 of
info@konicaminolta.nl.
Met vriendelijke groeten,
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
Hoogoorddreef 9, Postbus 22110
1100 CC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 (0)20 658 4141
Fax: +31 (0)20 658 4242
Website: www.konicaminolta.nl
Dit bericht wordt automatisch gegenereerd. U kunt hier niet rechtstreeks op reageren. U kunt contact met ons
opnemen door gebruik te maken van de bovenstaande gegevens.
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Tabblad “Service geschiedenis”
Hier kunt u de status van uw service aanvraag volgen
•

•

Nog geen service aanvraag gedaan:

Na bevestiging van je service aanvraag
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Verduidelijking van de gebruikte benamingen:

Datum van uw service aanvraag

Specifiek nummer van de oproep

• Datum wanneer engineer de oproep heeft afgesloten.
Als engineer moet teruggaan om bv nog een onderdeel te vervangen ,
wordt een nieuwe oproep aangemaakt door Konica Minolta.
• Geen datum = oproep is afgesloten door de Helpdesk van KM

• EBIZ: Oproep is aangemaakt via
het e-bizhubportaal
• Other: Oproep is aangemaakt
door Konica Minolta

*Notification in process: aanvraag is ge-opend
en aldus aangemaakt in het systeem van
KonicaMinolta
*Notification completed: aanvraag is gesloten

• Naam van de engineer die de herstelling zal uitvoeren
• BNL Helpdesk: Oproep is in behandeling in de Helpdesk of de Planning van Konica Minolta
• BNL HD Hardware: Oproep is in behandeling in de Helpdesk Hardware van Konica Minolta
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3.2

Tellerstanden doorsturen

U kunt de huidige tellerstand(en) van uw Konica Minolta systemen online doorsturen via het portaal,
zodat uw facturen up-to-date blijven.
Kies in het scherm Systeemoverzicht het systeem waarvan u de tellerstanden wilt verzenden en
klik op de M knop.
Via deze knop gaat u naar de tellerpagina van het gekozen systeem waar u de juiste tellerstand(en)
van de meter kunt invullen.
Het is mogelijk dat sommige systemen meer dan één teller hebben, bijv. aparte tellers voor afdrukken in
zwart-wit en kleur.

Locatie meter
Als u op het pictogram van de meterlocatie klikt, wordt aanvullende informatie getoond over de
geselecteerde meter.
Laatste factuur
Hier wordt de datum getoond van de laatste factuur voor het geselecteerde systeem.
Laatste stand / stand opgenomen door
Dit is de datum waarop de meter de laatste keer is opgenomen en de naam van de persoon die de stand
heeft opgenomen.
Actuele stand
Voer hier de huidige tellerstand in zoals deze op uw systeem wordt aangegeven.
Tellerstand niet geaccepteerd
In sommige gevallen wordt uw tellerstand wellicht niet door e-bizhub geaccepteerd, bijvoorbeeld als de
stand veel hoger of lager is dan bij de vorige opname; hierdoor wordt voorkomen dat er u per ongeluk
onjuiste waarden invoert. Controleer in dat geval de tellerstand nogmaals en probeer het opnieuw of neem
voor hulp contact op met ons serviceteam.
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Verzenden
Als u op de knop "Verzenden" klikt, worden de huidige tellerstanden naar ons facturatieteam gezonden en
worden ze vermeld op uw volgende factuur.
Om uw rekeningen up-to-date te kunnen houden, verzoeken we u om de ingevoerde tellerstand te
controleren. Heeft u een fout gemaakt, klik dan op "Annuleren" om terug te keren naar het scherm met
tellerstanden en de correcte stand in te voeren.
Opmerking:
Bij een systeem met aansluiting op ons “remote management systeem” worden de tellerstanden
automatisch verzonden.
U kunt enkel de tellerstanden opvragen.

Na het verzenden van de tellerstanden wordt een e-mail verstuurd ter bevestiging.
Voorbeeld e-mail:
Geachte heer ,
Hartelijk dank voor het doorgeven van de tellerstand(en) van uw Konica Minolta systemen via e-bizhub.
Wij hebben de volgende gegevens vastgelegd:
**********************************************************************
* Equipment nummer: xxxxxxxxxx
* Model: xxxxxxxxxx
* Teller soort: xxxxxxxxxx
* Laatste tellerstand, datum: xxxxxxxxx
* Actuele tellerstand: xxxxxxx Teller soort: xxxxxxxxxx
* Laatste tellerstand, datum: xxxxxxxx
* Actuele tellerstand: xxxxxxx
**********************************************************************
Als u meer hulp nodig heeft, neem dan contact met:
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
Hoogoorddreef 9, Postbus 22110
1100 CC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 (0)20 658 4141
Fax: +31 (0)20 658 4242
Website: www.konicaminolta.nl
Dit bericht wordt automatisch gegenereerd. U kunt hier niet rechtstreeks op reageren. U kunt contact met
ons opnemen door gebruik te maken van de bovenstaande gegevens.
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3.3

Toner en andere verbruiksgoederen bestellen

Hier kunt u online verbruiksgoederen voor uw systeem bestellen. Het bestellen van verbruiksgoederen is
altijd gekoppeld aan een bepaald systeem. Heeft u voor meerdere systemen verbruiksgoederen nodig,
registreer deze bestellingen dan altijd op het systeem waarvoor deze nodig zijn:
1. Op de pagina “systeemoverzicht” kiest u het systeem waarvoor u verbruiksartikelen wilt bestellen.
2. Klik op de knop C naast het gekozen systeem.
3. U krijgt een overzicht van alle verbruiksgoederen die betrekking hebben op het door u gekozen systeem.

Leveringsadres
Dit is het adres waarop uw verbruiksgoederen zullen worden afgeleverd.
Standaard is hier het adres ingevuld waarop uw systeem is geregistreerd; u kunt dit adres echter
desgewenst wijzigen door er een ander adres overheen te typen.
U kunt ook een 'ter attentie van'-persoon opgeven (bijv. een bepaalde persoon of afdeling binnen uw
bedrijf).
Uw referentie
Vermeld uw eigen referentie- of ordernummer.
Codenummer/Beschrijving
Hieronder wordt een lijst getoond van de beschikbare verbruiksgoederen en hun codenummers voor het
geselecteerde systeem.
Hoeveelheid / Maximum
Geef hier aan, hoeveel stuks u wilt bestellen. U kunt niet meer bestellen dan het aangegeven maximum.
Eenheidsprijs
Voor verbruiksgoederen inbegrepen in uw onderhoudscontract is de prijs €0.
Indien uw voor het artikel moet betalen wordt de eenheidsprijs vermeld.
Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van verbruiksgoederen.
Klik op de link om deze voorwaarden te lezen.
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Verzenden
Om uw bestelling te verzenden, klikt u op de knop "Doorgaan".
Er verschijnt een overzicht van uw bestelling en het totaalbedrag (indien van toepassing).
Vergeet niet, op "Order verzenden" te klikken om uw bestelling af te ronden.
Vervolgens wordt uw ordernummer verstrekt en ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Indien een artikel reeds in bestelling is, wordt het vakje van de gekozen hoeveelheid grijs.
U kan dan geen nieuwe bestelling doen van dit artikel.
Na een bestelling ontvangt u een e-mail met de bevestiging
Voorbeeld e-mail na een bestelling:
Geachte heer ,
Hartelijk dank voor uw bestelling van verbruiksmaterialen voor uw systemen via e-bizhub.
Wij hebben de volgende gegevens vastgelegd:
Ordernr.: xxxxxxxxx
Noteer a.u.b. dit nummer voor eventuele vragen!
U heeft een bestelling opgegeven voor het volgende systeem:
Equipment nummer: xxxxxxxxxxxx
Model: bizhub xxxxx
Overeenkomend onze algemene voorwaarden zullen we uw bestelling naar het onderstaande
afleveringsadres sturen:
**********************************************************************
Artikelnummer: xxxxxxxxxx
Omschrijving: xxxxxxxxxxx
Hoeveelheid: xxxxx
Eenheidsprijs: xxxxx EUR, plus BTW
**********************************************************************
Afleveringsadres:
Uw Referentie: xxxxxxxxxx
**********************************************************************
Als u meer hulp nodig heeft, neem dan contact met:
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
Hoogoorddreef 9, Postbus 22110
1100 CC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 (0)20 658 4141
Fax: +31 (0)20 658 4242
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Ordergeschiedenis:
Hier kan je de voorgaande bestellingen bekijken.

•

Voor uw bestelling:

•

Na uw bestelling
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•

Na bevestiging
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3.4

Systeemlocatie bijwerken

Heeft u de locatie van een systeem nog niet ingevuld of wenst u de locatie ervan te wijzigen, dan kunt u dat
doen op deze pagina.
Om de locatie van een systeem bij te werken kiest u het systeem in het scherm “Systeemoverzicht” en klikt
u op de knop L.
Interne naam
Dit is uw eigen interne naam voor het systeem. Dit kan van alles zijn, zoals een kostencentrum, een DNSnaam of de locatie. De beschrijving wordt getoond in het systeemoverzicht, zodat u het bedoelde systeem
gemakkelijk kunt vinden.
Verzenden
Als u de vereiste wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op de knop "Verzenden" om de nieuwe details op te
slaan.
Openingstijden
Hier kunt u de openingstijden van uw kantoor invullen.
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4. Persoonlijke details
Actualiseer uw persoonlijke gegevens
Op deze pagina kunt u de gegevens van uw gebruikersaccount bijwerken, zoals het wachtwoord wijzigen of
uw naam updaten.
Uw persoonlijke gegevens
Werk uw gegevens hier bij als u uw naam of contactgegevens wilt wijzigen.
E-mailadres / gebruikersnaam
Uw e-mailadres is ook uw gebruikersnaam op e-bizhub.
Als uw e-mailadres verandert, dient u uw nieuwe e-mailadres in te vullen in het getoonde vak.
Wachtwoord
U kunt uw wachtwoord voor e-bizhub te allen tijde wijzigen. Typ uw nieuwe wachtwoord in het getoonde
tekstvak en bevestig dit in het eronder getoonde vak (om typfouten te voorkomen). Pas op dat uw
wachtwoord niet in vreemde handen valt.
Vraag bij vergeten wachtwoord
Als u uw wachtwoord voor e-bizhub vergeet, stellen we u een controlevraag alvorens uw wachtwoord naar
uw geregistreerde e-mailadres te sturen.
U kunt de vraag en het antwoord hier instellen. U bent vrij in het bedenken van een vraag (bijvoorbeeld de
meisjesnaam van uw moeder of de kleur van uw eerste auto). Bewaar deze vraag en het antwoord altijd op
een veilige plaats en houd deze geheim voor anderen.
Opslaan
Als u de benodigde wijzigingen aan uw gegevens heeft aangebracht, klikt u op de knop "Wijzigingen
opslaan" om alle updates naar e-bizhub te sturen en door te gaan met het gebruik van het systeem. U
wordt gevraagd, alle ingevoerde details te controleren en te bevestigen dat deze kloppen.
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