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Volledige zichtbaarheid 
en beheer van uw 
printomgeving
Gebruikersgids PaperCut MF



Het maakt niet uit hoe groot uw 
onderneming is, wat voor printers u 
gebruikt of aan welk besturingssysteem uw 
gebruikers de voorkeur geven.

Deze oplossing is platformonafhankelijk en 
hanteert een leverancierneutrale aanpak met 
betrekking tot technologie en ondersteuning 
voor apparaten.

Met PaperCut MF kunt u:
• Uw printomgeving beheren
• Geld en de planeet sparen
• Uw printtaken beveiligen
• Met systemen van derden integreren
• 3D-printen en printerruimtes beheren
• Gebruikers beheren / machtigen
• Documenten digitaliseren

Uw printomgeving beheren 
Webgebaseerd admin-dashboard 
PaperCut MF biedt een ingebouwde, browsergebaseerde 
beheerdersomgeving vanaf elke netwerklocatie zodat 
alle gebruikers en printers centraal beheerd kunnen 
worden. Het dashboard geeft op één pagina een 
duidelijk en realtime overzicht van de printomgeving, 
inclusief systeemactiviteiten, meldingen van afdrukfouten, 
tonerniveaus, trendgegevens en statistieken – zelfs de 
milieueffecten. U kunt automatische quota’s toewijzen, 
afdrukwachtrijen implementeren, taalopties inschakelen. 

Gebruikers synchroniseren 
PaperCut MF synchroniseert gebruikers- en groepsgegevens 
via bronnen als Windows Active Directory, Google Cloud 
Directory, Azure Active Directory en LDAP. 

Print Deploy  
De functie Print Deploy van PaperCut is een innovatief 
hulpmiddel voor afdrukwachtrijen waarmee automatisch het 
juiste printerstuurprogramma en de juiste wachtrij aan de 
juiste persoon op de juiste locatie wordt toegewezen.

Met Print Deploy worden wachtrijen automatisch ingesteld 
en worden printerstuurprogramma’s automatisch op 
computers in het netwerk geïnstalleerd. Dat scheelt 
een hoop tijd en frustratie. Zodra een gebruiker een 
locatie verlaat, wordt de wachtrij en het stuurprogramma 
automatisch verwijderd. Opschonen is nu een fluitje van een 
cent.
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Met Print Deploy kunt u: 
• Tijd besparen door afdrukwachtrijen en 

printerstuurprogramma’s eenvoudig op schaal te 
implementeren

• Flexibel blijven omdat omgevingen met of zonder 
afdrukserver worden ondersteunt

• Supportvragen verminderen dankzij een 
geautomatiseerde printerconfiguratie die duidelijk is 
voor eindgebruikers, zelfs als ze van locatie wisselen

• Geld besparen met het onderhouden en ondersteunen 
van een lokale Active Directory alleen voor het printen

• De productiviteit van eindgebruikers verhogen via een 
geautomatiseerde installatie en printmethoden

Mobiel afdrukken en BYOD 
Uw werknemers werken graag op een apparaat waarmee 
ze vertrouwd zijn – een laptop, tablet, Chromebook of 
smartphone; draaiend op iOS, Android, Chrome OS, 
Microsoft Windows of macOS – en PaperCut ondersteunt 
dit dankzij de functies voor  BYOD (Bring Your Own Device).
 

Mobility Print is het vlaggenschip voor mobiel printen en 
BYOD waarmee miljoenen gebruikers eenvoudig vanaf hun 
eigen apparaat kunnen printen. Zo heeft u geen last meer 
van de moeilijkheden die ontstaan wanneer er verschillende 
besturingssystemen, bestandsformaten en merken worden 
gebruikt. 

Bovendien kunnen gebruikers met de functie Web Print heel 
eenvoudig Microsoft Office-, pdf- en afbeeldingsbestanden 
direct vanuit de browser afdrukken, zelfs wanneer ze niet op 
de locatie zijn of zijn verbonden met het lokale netwerk. 

Combineer dit met Email to Print zodat gebruikers de 
mogelijkheid hebben om hun opdrachten naar een door u 
aangemaakt e-mailadres (bijv. printme@organization.net) te 
sturen. Hun documenten worden door de bevoegde printer 
binnen uw omgeving afgedrukt, zodat gasten laten printen 
ook heel eenvoudig is.

Geld besparen en het milieu 
sparen
Rapportages 
PaperCut MF beschikt over meer dan 80 rapporten die u 
online kunt bekijken, exporteren of afdrukken. Rapporten 
bevatten gegevens over alle beschikbare informatie, zoals 
gedetailleerde printpaginalogboeken tot samenvattingen op 
basis van gebruiker, afdeling, client, account, apparaat en de 
milieueffecten. 

Beheerders kunnen ook aangepaste rapporten maken 
zodat deze de voor u belangrijkste gegevens bevatten. Alle 
rapporten kunnen op regelmatige basis naar specifieke 
personen worden gemaild, zodat beheerders dit niet 
handmatig hoeven te doen. 

Printbeleid 
Een printbeleid omvat meer dan mensen een e-mail 
sturen met een lijst met regels die ze moeten volgen. 
Een goedwerkend beleid wordt via een systeem 
geautomatiseerd. Met behulp van een Printbeleid 
kunt u print- en kopieertaken volgen op basis van 
gebruikers, afdeling, klasse of klant. Begin simpel door 
milieuvriendelijke opties voor te stellen zoals dubbelzijdig of 
in grijskleuren afdrukken of voeg strenge regels toe om het 
gedrag te beperken en verspilling te voorkomen. 

Geavanceerde scripts 
U kunt geavanceerde scripts gebruiken om uw print- en 
kopieerbeleid te definiëren en af te stemmen om verspilling 
te voorkomen en het gedrag van gebruikers te veranderen. 

Met geavanceerde scripts kunt u: 
• Complexe opdrachten routeren naar efficiëntere 

hoogvolumeprinters
• Een pop-upbericht weergeven indien een gebruiker 

vergeet om dubbelzijdig of in grijstinten afdrukken 

vergeet te selecteren
• Functionaliteiten van gebruikers beperken (bijv. na 

werktijd) 
• Gratis printen op basis van schema’s toestaan (bijv. 

tijden schooltijd of workshops)
• Kortingen instellen tijdens daluren of bij besparend 

gebruik zoals duplex printen

Kostendekking 
Wilt u meer dan alleen een printbeleid in kunnen stellen? 
Wijs verschillende tarieven voor afdrukinstellingen, 
toe, zoals in kleur of grijstinten afdrukken, eenzijdig of 
dubbelzijdig afdrukken, en printer P of printer C. 

Afdrukken tegen betaling 
Wijs gebruikers- of groepenquotas toe door een saldo 
aan hun account toe te wijzen. Denk hierbij aan een 
herhaaldelijke toewijzing per semester, kwartaal, maand of 
uur – of stel zelfs een beleid in waarbij het saldo na een 
bepaalde periode verloopt. 
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Integreer het systeem met een van de vele betaalgateways, 
zoals PayPal, Authorize.Net, RBS WorldPay en CyberSource, 
KUARIO, om gebruikers de mogelijkheid te bieden direct 
vanaf hun bankrekening geld over te maken naar hun 
PaperCut-account. 

Of stel snel en eenvoudig printtegoed beschikbaar met 
wegwerp- en oplaadbare kaarten. Produceer een grote 
hoeveelheid kaarten en verdeel ze onder verschillende 
afdelingshoofden of bied ze aan via een verkoopautomaat. 
Gebruikers kopen een kaart, voeren de unieke code in de 
PaperCut-gebruikersinterface in en ze kunnen direct printen.

Factureren aan klanten 
Wilt u kosten doorberekenen aan uw klant of op basis 
van een project? Dat kan heel eenvoudig met de functie  
Client Billing. Zodra een opdracht wordt uitgevoerd, 
selecteert u het bijbehorende account en de kosten worden 
aan het account toegevoegd, zodat het opvolgen en 
doorbelasten heel simpel en nauwkeurig verloopt. Om het 
nog makkelijker te maken, kan PaperCut met verschillende 
boekhoudsystemen worden geïntegreerd. Het is dus niet 
nodig om bestaande instellingen te wijzigen om gegevens 
te versturen.

Uw printopdrachten beveiligen 
End-to-end versleuteling 
PaperCut MF ondersteunt end-to-end versleuteling 
op het netwerk. Dat betekent dat niet alleen op de 
printerbeveiliging wordt toegepast, maar ook vanaf het 
apparaat van de gebruiker naar de afdrukserver, van de 
afdrukserver naar de printer, en van de printer tot aan het 
printje in de hand van de gebruiker. 

Gebruikersverificatie 
Om te voorkomen dat saldo’s verkeerd worden 
toegewezen of documenten kwijtraken, moeten gebruikers 
zichzelf autoriseren met behulp van verschillende 
aanmeldmogelijkheden. Voer een unieke ID-code, 
gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord of pincode 
in, scan een ID-kaart of -badge of integreer biometrische 
apparatuur voor het hoogste beveiligingsniveau. 

Kaartnummers kunnen eenvoudig worden opgehaald vanuit 
de gebruikersmap van uw netwerk of vanuit een database 

(bijv. met toegangsbeheersystemen) of gebruikers kunnen 
hun kaart zelf koppelen. 

Watermerken en digitale handtekeningen 
Met een watermerk worden automatisch een 
gebruikersnaam, tijdstempel, digitale handtekening of 
andere metagegevens op een pagina afgedrukt. Dit is een 
ideale methode om het gedrag binnen uw organisatie 
te verbeteren: wanneer gebruikers zien dat afgedrukte 
documenten naar hen kunnen worden teruggeleid, zullen 
ze minder snel geneigd zijn om vertrouwelijke documenten 
rond te laten slingeren op kantoor.

Beveiligd afdrukken 
De functie Secure Print Release verhoogd de veiligheid 
van documenten en vermindert het aantal niet opgehaalde 
afdruktaken. Alle afdruktaken blijven in de wachtstatus 
totdat de gebruiker naar het multifunctional (MFP) loopt, 
zich aanmeldt en de vrijgave goedkeurt. Hiermee wordt 
voorkomen dat vertrouwelijke documenten in de papierlade 
achterblijven totdat gebruikers tijd hebben om naar de MFP 
te lopen of als gebruikers vergeten dat ze op ‘afdrukken’ 
hebben gedrukt.

Find-Me Printing 
Om nog meer gemak toe te voegen hoeven gebruikers 
dankzij Find-Me Printing niet meer te kiezen naar welke 
printer zij hun afdruktaak willen versturen. Ze kunnen hun 
afdruktaak toevoegen aan de Find-Me-wachtrij, naar een 
willekeurige printer gaan, zichzelf autoriseren en veilig hun 
afdruktaak vrijgeven. 

Met Find-Me Printing kunt u: 
• minder IT-beheerders inzetten om meerdere 

printerstuurprogramma’s en afdrukwachtrijen te 
beheren

• tot 20% papier besparen in drukke kantooromgevingen
• ongemakken tot een minimum beperken door 

gebruikers een andere printer te laten kiezen wanneer 
er een printer een foutmelding geeft

Afdrukgeschiedenis 
Met de functie Print archiving kunnen beheerders de inhoud 
van de printactiviteiten binnen hun omgeving doorzoeken 
en beoordelen. Naast de opvolg- en rapportagefunctie, 
hebben beheerders een uitgebreid aanbod auditfuncties 
binnen handbereik.
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Met systemen van derden 
integreren
Systeemintegratie
PaperCut kan met een groot aantal systemen van derden 
worden geïntegreerd zodat u eenvoudig de ondersteuning 
van PaperCut MF aan uw bestaande bedrijfsstructuur kunt 
toevoegen. 

U kunt verbinding maken met:
• Betaalgateways
• Boekhoudsystemen
• Managementsoftware voor de juridische sector
• Managementsoftware voor flexplekken 

Betaalgateways 
PaperCut MF is uitstekend te combineren met 
toonaangevende aanbieders van betaaldiensten – 
zoals PayPal, Authorize.Net, RBS WorldPay, KUARIO of 
CyberSource – om realtime online betalingen via creditcard 
mogelijk te maken. Ook worden gesloten of interne 
betalingssystemen ondersteund. 

Hardwaregateways zijn beschikbaar om verschillende 
soorten oplaadapparaten, self-service kiosken en biljet- en 
muntautomaten te ondersteunen. Neem hiervoor contact op 
met een PaperCut  Authorized Solution Center (ASC).

3D-printen en reproruimtes 
beheren

3D-printen 
Beheert u een 3D-printomgeving?  PaperCut MF zorgt 
dat dit proces wordt gestroomlijnd. Gebruikers kunnen 
volledige taakaanvragen indienen en het proces opvolgen. 
En operators? Zij krijgen de middelen die ze nodig hebben 
om precies te weten welke orders ze moeten verwerken en 
ze kunnen zelfs met gebruikers communiceren. 

Er is meer mogelijk dan alleen 3D-printen. Diensten op 
CNC-machines, lasersnijders en andere apparatuur uit uw 
lab kunnen worden ingesteld. En omdat u gebruik maakt 
van PaperCut, kunt u de kosten van gebruikers toewijzen 
aan hun traditionele printquota en nauwkeurige rapporten 
opstellen.

Reproruimtes 
Door alle activiteiten goed te kunnen volgen en beheren, 
zijn typische problemen in de reproruimte verleden tijd. 
Geen zoekgeraakte e-mails of papieren formulieren en het 
is niet langer nodig facturen en offertes via verschillende 
afdelingen te laten lopen. Kortom: geen frustraties meer. 

Vanaf het moment dat een gebruiker een taakticket 
indient tot de operator in de printerruimte die het project 
beoordeelt, opvolgt en afrond: met PaperCut kan de 
werkstoom van begin tot eind worden opgevolgd zodat 
alles vloeiend en efficiënt verloopt. 

Met PaperCut MF kunt u gebruikmaken van dezelfde 
nauwkeurige rapporten en kostenverdeling.



Gebruikers machtigen 
Multifunctionele apparaten bedienen 
Monitor en bedien alle acties direct op uw printer: printen, 
kopiëren, scannen en faxen.

Met PaperCut MF kunnen gebruikers: 
• Zichzelf autoriseren met een gebruikersnaam en 

wachtwoord, pincode of hun kaart scannen
• Specifieke taken vrij te geven of te verwijderen
• Taken toe te wijzen aan een persoonlijk of gedeeld 

account
• Afdrukinstellingen wijzigen, inclusief in kleur of zwart 

afdrukken, enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken en het 
aantal

• Scanbestemmingen selecteren, zoals e-mail, een map, 
Google Drive, SharePoint Online en nog veel meer

• Het saldo weer te geven
• Selecteren welke taal wordt weergegeven

En omdat PaperCut leverancierneutraal is, zien gebruikers 
dezelfde interface op de display van de MFP – welke printer 
ze dan ook kiezen.

Bedienen vanaf een computer, Chromebook, tablet of 
smartphone 
Eindgebruikers hebben toegang tot een aantal online 
mogelijkheden waarmee ze hun activiteiten kunnen volgen, 
hun saldo kunnen bekijken, opwaarderen en eerdere 
transacties kunnen bekijken zonder hulp van een beheerder. 
Gebruikers kunnen op de webinterface. Van PaperCut zelfs 
kiezen uit 30 talen. Wilt u de gebruikersinterface aanpassen 
aan uw huisstijl? Geen probleem. Kies aangepaste kleuren, 
logo’s en berichten om de huisstijl van uw organisatie te 
ondersteunen.

De Ugebruikersclient is een pop-upscherm waarop 
gebruikers eenvoudig hun huidige accountsaldo kunnen 
bekijken of hun afdruktaak aan het gewenste persoonlijke of 
gedeelde account kunnen toewijzen. 

Maar er zijn nog meer functies aanwezig om het 
afdrukproces te stroomlijnen en organisaties te helpen om 
verspilling te voorkomen: 
• Geef een melding om te bevestigen wat er wordt 

afgedrukt
• Geeft systeemberichten, zoals laag saldo of 

herinneringen aan het afdrukbeleid
• Toon gebruikers de milieueffecten – gemeten in 

bomen, CO2 en energie - via de widget Milieu 

Documenten digitalisation
Maak slimmere, doorzoekbare documenten 
Met behulp van scanacties kunnen gebruikers papieren 
documenten in slechts enkele muisklikken omzetten. 
Met de geïntegreerde scanfunctie van PaperCut kunt 
u scanprocessen per gebruiker of groep en specifieke 
instellingen, scanbestemmingen instellen en realtime 
toepassen van iedere compatibele MFP. 

Met OCR (optical character recognition), kunt u onbeperkt 
scans omzetten naar doorzoekbare en bewerkbare 

documenten om makkelijker gegevens te verzamelen. 
De OCR van PaperCut MF kunt u direct gebruiken en is 
geschikt voor allerlei soorten werkplekken. Afhankelijk van 
de eisen van uw organisatie, kunt u de documenten in de 
cloud of lokaal verwerken. 

Scan direct naar e-mail en mappen 
Met PaperCut MF kunnen gebruikers met één klik snel 
documenten scannen, direct naar hun e-mailaccount of 
naar vooraf ingestelde persoonlijke-  en netwerkmappen. 
Bestanden worden dus niet langer opgeslagen in één 
ongeorganiseerde map gescande documenten, waardoor 
gebruikers veel tijd kwijt zijn om hun documenten te zoeken.

Scan to Cloud Storage 
Met Scan to Cloud Storage worden uw scans naar de door 
u gewenste cloudopslag verstuurd, zoals Google Drive, 
OneDrive, SharePoint Online, Dropbox en nog veel meer. 
Beheerders selecteren tot welke bestemmingen gebruikers 
toegang krijgen en kunnen alle scanactiviteiten volgen. 

Maar is het wel veilig? Natuurlijk! Alle scantaken en 
gegevens worden met zelf ondertekende certificaten 
versleuteld en verstuurd via HTTPS op basis van de beste 
beveiligingsmethoden binnen de industrie. 

Scan to Cloud Storage is snel en eenvoudig in te stellen 
via eenmalige verificatie en biedt gebruikers een 
gebruiksvriendelijke tik-en-scanmethode. Door stappen te 
verminderen bij de MFP, wordt kostbare tijd bespaard.

Wilt u gebruikmaken van de gratis proefperiode van 40 
dagen, een livedemo krijgen of een offerte aanvragen? 
Neem dan contact met ons op.   
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Kyocera Document Solutions is al meer dan 60 jaar een voorvechter 
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