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OPTIMIZED
PRINT SERVICES

U KUNT U OP UW KERNTAKEN
RICHTEN EN WIJ BEHEREN
UW PRINTINFRASTRUCTUUR
Vanwege belangrijke trends zoals enorme hoeveelheden gegevens en mobiele werknemers vinden er fundamentele
veranderingen plaats in de mogelijkheden van moderne IT-omgevingen en de bijbehorende printinfrastructuren.
De print- en scaninfrastructuur moeten zich kenmerken door een professionele inrichting en professioneel beheer
met gebruiksvriendelijke en efficiënte workflows die aan de specifieke behoeften van uw bedrijf voldoen. Optimized
Print Services van Konica Minolta is de perfecte oplossing voor het optimaliseren en professionaliseren van deze
infrastructuren.

Uw uitdaging: een passende printinfrastructuur
Vormt uw huidige printomgeving een belemmering voor
de algehele efficiency van uw organisatie? Besteedt uw
personeel te veel tijd aan het beheer van printsystemen of
de oplossing van hardwareproblemen? Kent u uw print
kosten? Een ongestructureerd park van print-, scan- en
faxsystemen is moeilijk te beheren en te onderhouden.
Hierdoor kunnen uw medewerkers zich niet volledig op hun
eigenlijke werkzaamheden richten. Daarnaast zijn ook de
operationele kosten bijzonder hoog. Wij ontwikkelen verbe
teringsstrategieën op basis van harde feiten en cijfers. Wij
geven advies en verzorgen de implementatie en het beheer
van hardware en software, zodat u verzekerd bent van
gestroomlijnde processen en aanzienlijke kostenbesparingen.

Onze oplossing: gecentraliseerd beheer
Schakel ons in om de efficiency van al uw print- en scan
processen te optimaliseren! Wij luisteren eerst aandachtig
naar uw eisen. Pas daarna bieden wij u een oplossing op
maat die afgestemd is op de specifieke behoeften van uw
organisatie. Ons voorstel is bovendien financieel verant
woord en milieuvriendelijk en garandeert maximale gege
vensbeveiliging.
Een belangrijke component van OPS is outsourcing: als
u dat wilt, nemen wij het beheer van uw totale print- en
scaninfrastructuur op ons. Hiertoe behoren praktische
zaken als de geautomatiseerde levering van verbruiksarti
kelen en proactief onderhoud. Daarnaast zijn we continu
aan het optimaliseren, zodat uw organisatie altijd verzekerd
is van een geavanceerde oplossing die garant staat voor
topprestaties!

Kent u uw printkosten?
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VOOR ELKE EURO DIE WORDT
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EURO UITGEGEVEN AAN OVERHEAD.
(ALL Associates Group 2012)

PRINTKOSTEN (hardware, toner, onderhoud,

papier enz.)

OVERHEADKOSTEN (IT-ondersteuning,

beheer, inkoop en opslag van materiaal,
documentgerelateerde processen enz.)
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U kunt maar
liefst 30%
besparen op
deze kosten.

-30%

(IDC 2009, Gartner 2013)

NIEUWS

Verbetering van uw
workflows maakt nog
grotere besparingen
mogelijk!

OPTIMIZED PRINT SERVICES

OPTIMIZED PRINT SERVICES:
GA VOOR EEN OPTIMALE
PRINTINFRASTRUCTUUR
In plaats van tijd te verspillen aan systemen die niet volledig op hun taak berekend zijn, moeten uw medewerkers zich
voor de volle 100% op hun werkzaamheden kunnen richten. Onze printoplossingen zijn niet alleen
gebruiksvriendelijk, maar vereisen ook heel weinig onderhoud. En als u dat wilt, nemen wij met onze professionele
diensten het volledige beheer op ons. Hierdoor kunt u de documentkosten verlagen en de algehele efficiency van
uw bedrijf vergroten. En u kunt er gerust op zijn dat gegevensbeveiliging altijd en overal op de eerste plaats komt.

Advisering
Onze consultants richten zich op de optimalisatie van uw
complete print- en scaninfrastructuur. Ze bieden oplossingen
op maat die afgestemd zijn op de specifieke behoeften van
uw bedrijf. Wij stroomlijnen uw processen, zodat u aanzien
lijke kostenbesparingen kunt realiseren. Niet voor niets luidt
onze slogan: ‘Lagere kosten, hogere productiviteit’.

Beheer van printdiensten
Ons optimaliseringsvoorstel garandeert 24/7 beschikbaar
heid van uw printinfrastructuur. Dit resulteert in een maxi
male bedrijfstijd en minimale beheerinspanningen van uw
kant. U profiteert van het gemak van geautomatiseerde
serviceverzoeken en bestelling van verbruiksartikelen. En
last but not least, u kunt kiezen voor onze volledige service.
Hierbij nemen wij het beheer van uw complete printinfra
structuur op ons.

Systeemdiensten
Verspil geen tijd meer aan de ondersteuning van printers,
maar maak gebruik van slim systeembeheer en de naad
loze integratie van uw nieuwe printsystemen in uw IT-infra
structuur!

Gebruikers- en kostenbeheer
Kostentransparantie en -besparingen liggen binnen hand
bereik. Dankzij de definitie van printregels zoals dubbel
zijdig printen als standaardinstelling en de aanmaak en
handhaving van individuele toegangsrechten krijgt u op
een eenvoudige en betrouwbare manier controle over uw
printkosten.

Beveiliging
Wij creëren een efficiënt systeem van toegangsbeheer en
gebruikersrechten dat de veilige netwerkintegratie van uw
complete printinfrastructuur garandeert. Dit zorgt voor een
effectieve bescherming van uw kritische bedrijfsgegevens
en vertrouwelijke documenten.

Ecologische duurzaamheid
Dankzij de definitie en implementatie van milieuvriendelijke
printregels wordt ‘groen’ beleid een fluitje van een cent. Met
behulp van onze effectieve software voorkomt uw nieuwe,
bijzonder efficiënte printinfrastructuur onnodige afdrukken.

Meer efficiency in drie eenvoudige stappen
– Consult: een efficiëntere organisatie begint met de
analyse van uw bestaande processen en ons hierop
gebaseerde optimalisatievoorstel.
– Implement: na een nauwkeurige beoordeling imple
menteren wij uw maatwerkoplossing. Onze gecertifi
ceerde projectmanagers zorgen ervoor dat deze
oplossing volledig voldoet aan alle eisen die met
u zijn afgesproken.
– Manage: wij blijven u adviseren over verdere optimali
satiemaatregelen, zodat u ook in de toekomst verzekerd
bent van optimale prestaties. Uw printinfrastructuur is
altijd helemaal up-to-date, zelfs als er veranderingen
optreden.

Waarom Konica Minolta?
– Informatiemanagement is ons vak:
Maak gebruik van onze ervaren experts.
– Het draait om de processen:
Laat ons eerst uw procedures analyseren
en optimaliseren.
– Een totaaloplossing is het effectiefst:
Wij staan voor complete oplossingen:
van advisering en volledige integratie in uw
IT-omgeving tot continue optimalisatie.
– De juiste partner is uw sleutel tot succes:
Een onverslaanbare combinatie:
onze uitgebreide praktijkervaring in combinatie
met de betrouwbaarheid en know-how van een
internationaal IT-bedrijf.

UW VOORDELEN
IN ÉÉN OOGOPSLAG
Bespaar geld en vergroot de efficiency van uw organisatie met een printerpark dat volledig
afgestemd is op uw behoeften.
Haal vervelende beheertaken weg bij uw medewerkers.
Richt u op uw kernactiviteiten en laat ons uw printomgeving beheren.
Integreer al uw systemen in uw IT-omgeving.
Bescherm uw vertrouwelijke gegevens met functies voor de authenticatie van individuele gebruikers.
Verlaag uw printkosten door de implementatie van slimme standaardprintinstellingen.
Verminder het papierverbruik en verklein uw CO₂-voetafdruk door onnodige prints te voorkomen.
Profiteer van onze continue optimalisatie-inspanningen om de toekomstige uitdagingen van uw
organisatie aan te pakken.
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