
De kosten van printen.
Organisaties zoeken altijd naar manieren om hun kosten laag te houden. Dit leidt vaak tot lastige beslissingen. 
Toch is de oplossing soms dichterbij en gemakkelijker dan u denkt. 

Machines, verbruiksmaterialen zoals toner en onderhoud verbruiken een aanzienlijk deel van uw inkomsten.  
Door alleen de manier van papierverwerking te veranderen kunt u flinke besparingen realiseren.

De drie zwakke schakels

Houd uw afdrukkosten onder controle.

Ongeschikte machines Onnodige afdrukken Gebruikersgedrag

Als uw printers te groot of te klein zijn 
voor de beoogde afdruktaken worden ze 
te duur en zijn ze ook nog eens vaak 
buiten bedrijf. Dit is helaas bij veel 
bedrijven de dagelijkse realiteit.

Afdrukken waarmee nooit wat wordt 
gedaan, betekent geld weggooien en  
is vanuit milieuoogpunt al helemaal uit 
den boze.

Medewerkers beseffen vaak niet hoeveel 
duurder het is om voor grote afdruktaken  
de dichtstbijzijnde inkjetprinter te ge-
bruiken in plaats van de afdelings- 
multifunctional.
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Bespaar meteen met 
oplossingen op maat.
KYOCERA heeft een aantal maatoplossingen ontwikkeld 
waarmee u uw afdrukkosten weer onder controle krijgt.

Maatwerk
Aan de hand van uw vereisten leveren wij individuele 
oplossingen waarmee zowel uw afdrukgerelateerde kosten 
als uw CO2-voetafdruk worden gereduceerd. 

 + Omvang is belangrijk: samen analyseren en 
optimaliseren we uw huidige processen om zo de meest 
efficiënte oplossingen te vinden voor uw manier van 
werken en de omvang van de werkzaamheden.  

 + Verbruiksmaterialen op afroep: alles wat u nodig 
hebt, wordt automatisch en op het juiste moment 
aangeleverd, waardoor onnodige kosten worden 
vermeden en kostbare opslagruimte vrijkomt.  

 + Gebruikersinstructie: om onze oplossingen optimaal 
te kunnen gebruiken komen onze deskundigen naar u 
toe om uw medewerkers te trainen zodat alles helemaal 
duidelijk is voordat zij op start drukken.

Gebruikerspecifiek
Doordat medewerkers een ID-kaart nodig hebben om op 
de printers te kunnen inloggen, weet u zeker dat alleen 
geautoriseerde gebruikers kunnen afdrukken en kopiëren. 
Zo houdt u goed zicht op de papierstroom. 

 + Een veilige keuze: door uw machines tegen 
ongeoorloofd gebruik te beveiligen wordt niet alleen 
de beveiliging verbeterd maar worden ook de kosten 
gereduceerd.  

 + Persoonsgebonden afdrukken: afdruktaken worden 
uitsluitend uitgevoerd nadat een gebruiker op de 
machine heeft ingelogd. Dus geen vergeten afdrukken 
meer die ongebruikt in de afvalbak belanden. 

 + Zicht houden: dankzij onze oplossingen kunt u kosten 
toewijzen aan personen of projecten en zo doelgerichte 
besparingen realiseren.

Afdrukbeleid
Met behulp van onze maatoplossingen kunt u afdrukregels 
implementeren en zorgen dat gebruikers zich beter bewust 
zijn van de afdrukkosten.

 + Standaard dubbelzijdig: door dubbelzijdig afdrukken 
standaard op alle machines in te stellen worden uw 
papierkosten en de impact op het milieu gehalveerd.  

 + Kosteneffectieve routing: bespaar tijd en geld door 
afdruktaken automatisch naar de meest kosteneffectieve 
machine door te sturen, bijvoorbeeld grote afdruktaken 
die van inkjetprinters naar multifunctionals worden 
doorgestuurd. 

 + Gebruiksrechten: u kunt quota instellen en precies 
bepalen wie wat mag afdrukken of kopiëren, zoals in 
kleur of grotere afmetingen.

De reactie van een aantal van onze klanten:

“Deze verandering is bijzonder positief uitgevallen, zowel qua 
kostenbesparingen als qua manier van werken. Nu printen we 
alleen nog maar wat echt nodig is en het aantal afdrukken dat 
in de outputbak blijft liggen is beduidend minder. Dit heeft 
uiteraard geleid tot aanzienlijke besparingen in de prijs per 
pagina, in papier, elektriciteit en tot minder machines.”

Marta Lozano, 
Head of Purchasing and General Services – Toyota Spanje, 
S.L.U., Spanje

“Bij ons zijn de kosten al met circa 40% verminderd en onze 
beheeruitgaven gaan richting nul. Onze medewerkers hebben 
heel goed gereageerd op de nieuwe manier van werken.”

Frank Hummel,  
Head of Organisation/IT – Sparkasse, Zwickau, Duitsland
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