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Document Output 
Assessment
Inhoudelijke beschrijving

Oplossing



Omschrijving 
Tijdens het assessment maken wij een uitgebreide analyse 
van de outputomgeving om de verbeterpunten ten aanzien 
van Total Cost of Ownership (TCO), beveiliging, printbeleid, 
lifecycle management van de activa te identificeren.
Daarbij worden de directe en indirecte kosten verzameld 
en geanalyseerd en de aanwezige machines worden in 
kaart gebracht. Wij interviewen eindgebruikers en werken 
verschillende scenario‘s uit om inzichtelijk te maken hoe 
de algehele TCO en Return On Investment (ROI) voor uw 
organisatie beïnvloedt kan worden.
 
Het maken van een document output assessment is een 
voorwaarde om een document output optimisation te 
kunnen uitvoeren. De scope van het assessment wordt 
vooraf besproken en vastgelegd.

Oplevering 
Tijdens het assessment beoordelen wij uw huidige  
outputomgeving waarbij kosteninefficiënties worden  
gemarkeerd.
Op basis hiervan maken wij een duidelijke beschrijving van 
de organisatie waarbij de nadruk ligt op de huidige situatie 
en de daaraan gerelateerde kosten. Bovendien stellen wij 
kostenbesparende maatregelen voor.
U kunt deze beschrijving gebruiken om de huidige situatie, 
de gebieden waar onnodige kosten gemaakt worden en de 
noodzaak van een nieuwe strategie onder de aandacht van 
c-level management te brengen.

Werkzaamheden
Een document output assessment heeft betrekking op alle 
aspecten van de aanwezige hardware.

• Remote en on-site verzamelen van gegevens
• Machinegebruik
• IT-infrastructuur
• Directe kosten gerelateerd aan de outputomgeving (op 

feiten gebaseerd, bijvoorbeeld hardware, toner, service)
• Indirecte kosten gerelateerd aan de outputomgeving 

(op basis van simulatie, bijvoorbeeld werktijden/afstand 
tot de machine, kosten en gebruik van de ruimte)

• Gebruikergebaseerde dataverzameling (interview over 
onderwerpen als bijvoorbeeld: gedrag, gebruik van de 
machine, tevredenheid)

• Beveiliging (hardware)
• Plattegrond van de huidige maken
• Huidig printbeleid
• Volwassenheidsniveau van de organisatie

Werkzaamheden die niet zijn inbegrepen
• Aanbevelingen en details over de manier waarop wij de 

genoemde verbeterpunten kunnen implementeren
• Leverings-, installatie- of configuratiewerkzaamheden
• Inventarisatie van bedrijfs- en documentprocessen
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Uitgebreide beschrijving 
document output assessment
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Document output assessment
Het document output assessment is bedoeld om de 
winstgevendheid van uw organisatie te verbeteren. Het 
voorziet u van een volledig inzicht en begrip van de door 
u gebruikte machines, het geproduceerde volume en de 
kosten van de documenten die u produceert en hoe en 
waarom ze zijn gemaakt .

De nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens is van 
cruciaal belang omdat deze de basis vormen van alle 
toekomstige investeringsbeslissingen die u maakt. 

Daarom worden alle KYOCERA assessments volgens 
onze zorgvuldig ontwikkelde en geborgde procedure en 
methodiek uitgevoerd. Door on-site en remote assessment 
te combineren en interviews of enquêtes (surveys) uit 
te voeren met de belangrijkste gebruikers binnen de 
organisatie wordt alle relevante informatie verzameld.

Een document output assessment zal onderstaande 
punten identificeren:
• Alle machines die op een of andere manier onderdeel 

uitmaken van uw documentoutputomgeving
• De locatie en set-up van de machines
• Het volume van de documenten die door deze 

machines wordt geproduceerd
• De belangrijke documenten en hoe ze binnen uw 

organisatie worden geproduceerd

• De kosten van documenten
• De ervaringen en verbeterpunten van belangrijke 

gebruikers

Na afloop van het output assessment presenteren wij 
een managementrapportage waarin op basis van de 
bevindingen en huidige situatie verbeterpunten en 
mogelijke kostenbesparingen worden beschreven.
Aan de hand van deze rapportage kunnen wij samen een 
optimale print- en documentoutputstrategie ontwikkelen en 
implementeren.

De voordelen op een rij
• Inzicht in uw complete outputomgeving (hardware)
• Inzicht in gebruik en volume
• Inzicht in de kosten (directe en verborgen)
• Inzicht waar kosten bespaard en verbeteringen 

doorgevoerd kunnen worden
• Managementrapportage



Kyocera Document Solutions is al meer dan 60 jaar een voorvechter 
van innovatieve technologie. We stellen mensen in staat informatie 
te veranderen in kennis, te blijven leren en anderen voorbij te 
streven. Met onze professionele expertise en cultuur van empathisch 
partnerschap helpen we organisaties verandering in gang te zetten 
door het aan het werk zetten van kennis.
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