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Omschrijving 
Wij maken een uitgebreide analyse van de printers die in uw 
organisatie gebruikt worden en de infrastructuur rondom 
deze machines. Daarmee krijgen we een totaaloverzicht van 
alle aanwezige printers en de hoeveelheid afdrukken die 
elke machine heeft gemaakt. Daarnaast interviewen we in 
overleg met u de belangrijkste gebruikers. 
Wij richten ons vooral op de printers die niet meer voldoen 
aan de doelstellingen waarvoor ze ooit zijn aangeschaft. 
Deze machines zijn hoogstwaarschijnlijk te duur ten opzichte 
van de waarde die ze toevoegen aan uw organisatie. 

Op basis van de verkregen informatie berekenen we de 
totale gebruikskosten (directe en indirecte kosten) van uw 
printers. 

U ontvangt een managementrapportage met daarin een 
beschrijving van uw organisatie, waarbij de nadruk ligt 
op de huidige situatie, uw totale gebruikskosten en de 
besparingsmogelijkheden. Bovendien krijgt u inzicht in 
eventuele verbeterpunten ten aanzien van beveiliging, 
printbeleid en lifecyclemanagement. 

Alle KYOCERA assessments worden volgens een geborgde 
procedure en methodiek uitgevoerd.  

Werkzaamheden
• Verzamelen van gegevens - remote en on-site;
• Inventarisatie van de IT-infrastructuur;
• Berekenen van de directe kosten - bijvoorbeeld 

hardware, toner, service;
• Berekenen van de indirecte kosten - op basis van 

simulatie, zoals werktijden/afstand tot de machine, 
kosten en gebruik van de ruimte;

• Ervaringen van de belangrijkste gebruikers - interview 
of enquête over printgedrag, gebruik van de machine 
en tevredenheid;

• Onderzoeken van de beveiliging van de printers;
• Beschrijven van het huidige printbeleid;
• Beoordelen van het volwassenheidsniveau van de 

organisatie - de manier waarop met informatie-
beveiliging wordt omgegaan in het algemeen, en  
bij projecten in het bijzonder.

De voordelen op een rij
• Inzicht in uw complete outputomgeving (printers);
• Inzicht in het gebruik en het aantal gemaakte afdrukken;
• Inzicht in de kosten (directe en verborgen);
• Inzicht in de mogelijkheden om kosten te besparen en 

verbeteringen door te voeren;
• Verbeteren van de winstgevendheid van uw organisatie; 

De druk op de marges in de transportsector is groot. Het is belangrijk dat u kunt voldoen aan de verwachtingen van uw 
klanten en uw concurrentiepositie versterkt.   
Een vrachtbrief die niet op de juiste locatie én op het juiste moment geprint wordt kan grote gevolgen hebben voor de 
voortgang van leveringen. Digitalisering kan u helpen om de grote hoeveelheid papieren én digitale documenten die dag in 
dag uit door uw organisatie stromen te beheren en beheersen. Hierdoor wordt er efficiënter samengewerkt en kunt u kosten 
besparen.

Voordat u die volgende stap kunt nemen moet u eerst inzicht hebben in uw uitgangspositie. Welke printers worden er 
nu gebruikt voor het afdrukken van welke soorten documenten? Hoeveel wordt er geprint? Wat kost het nu om deze 
documenten te printen en wat zijn de ervaringen van de belangrijkste gebruikers, die bij hun werkzaamheden afhankelijk zijn 
van betrouwbare printers?

Daarom hebben wij een assessment ontwikkeld dat antwoord geeft op deze vragen. Zodat u met de uitkomsten en 
aanbevelingen een onderbouwd investeringsplan voor de toekomst kunt maken.
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