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Hebt u moeite uw printkosten onder controle te houden? Worstelt u met het efficiënt vastleggen en 
verwerken van digitale content? Besteedt u veel kostbare tijd aan het onderhoud en het beheer van 
uw printapplicaties? 
Werkomgevingen worden steeds complexer en vormen een uitdaging voor elk bedrijf. Vooral het 
beheer en het onderhoud van printgerelateerde software en hardware zijn een onderschatte factor. 
Als ze niet op de juiste manier worden beheerd, kunnen ze problematisch worden voor elk bedrijf. 

Om ervoor te zorgen dat u zich alleen hoeft te concentreren op het creëren en leveren van uitste-
kende producten en services, bieden we u een volledige end-to-end service, met alle voordelen van 
print- en workflowoplossingen met uitstekende managed services. 

     Omdat we onze applicaties als de beste kennen.

–  Kosten zijn niet transparant en moeilijk 
te voorspellen
Transparantie van uw printactiviteiten is een 
enorme taak, omdat u te maken hebt met ver-
schillende teams, afdelingen en individuele 
gebruikers. Nauwkeurige kostenbeheersing 
is noodzakelijk voor een goed bedrijfsproces.

–  Zorgen over de beveiliging van uw gege-
vens en documenten houden u 's nachts 
wakker
Hoewel geavanceerde cloudservices essen-
tieel zijn voor uw werkomgeving, kunnen 
er applicaties zijn die gegevens bevatten 
die niet naar de cloud kunnen worden 
verplaatst. Bovendien is het garanderen 
van AVG-naleving een complex onderwerp 
voor bedrijven en kan een inbreuk hiervan 
leiden tot hoge straffen.

–  Het complexe beheer en het onderhoud 
van (print)applicaties geeft u kopzorgen 

Het up-to-date houden van uw software, 
technische problemen oplossen en het 
bewaken van uw servers kan tijdrovend en 
frustrerend zijn.

–  Het ontbreken van printbeheer heeft een
negatieve invloed op de productiviteit
Als uw klantenservice een paar kleine 
tekortkomingen heeft, hoeft dit niet al 
te schadelijk te zijn. Maar wanneer het 
documentbeheerbeleid van een bedrijf (of 
het ontbreken ervan) leidt tot een ernsti-
ge strategische of tactische fout, kan dit 
zorgen voor ernstige reputatieschade van 
het bedrijf. Op de lange termijn kan dit de 
marktpositie van de organisatie in gevaar 
brengen en ook gevolgen hebben voor 
andere werkgebieden.
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4 dagelijkse uitdagingen waarmee elk bedrijf te maken heeft: 

MANAGED APPLICATION SERVICES. RETHINK MANAGED PRINT



EFFECTIEVE KOSTENBEHEERSING 
DOOR MIDDEL VAN 
PRINTOPTIMALISATIE

Tegenwoordig zal elke organisatie – of het nu gaat om kleinere bedrij-
ven, bedrijfsomgevingen, publieke organisaties of onderwijsinstellin-
gen – ernaar streven om de transparantie te verbeteren en de kosten 
te beheersen. Om dit te doen, is het essentieel om een nauwkeurig 
overzicht te hebben van alle printopdrachten, zodat de bijbehorende 
kosten kunnen worden gefactureerd aan de respectievelijke teams, 
afdelingen en gebruikers. 

.... NAAR EEN WORKFLOW VOLLEDIG ONDERSTEUND DOOR KONICA MINOLTA
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NETWERKAPPARAAT

Printbeheer kan op verschillende manieren helpen:

–  Gedetailleerde registratie van prints en kosten: Automatische, 
on-demand compilatie van deze rapporten om het management van 
het bedrijf te voorzien van uitgebreide overzichten met gedetailleer-
de informatie over de gehele printomgeving in een duidelijk gestruc-
tureerd en gebruiksvriendelijk framework.

–  Kostentoewijzing en terugvordering: Om de volledige printhisto-
rie samen te stellen, kunnen alle printactiviteiten in het netwerk in 
real-time worden bijgehouden.

–  Gecentraliseerd gebruikers- en rechtenbeheer: Gebruikers kun-
nen zich bij de hardware aanmelden met behulp van kaartverificatie, 
gebruikersreferenties of een PIN-code. De beheerder bepaalt het 
type gebruikersverificatie dat hij of zij wil inschakelen.

–  Budget- en quotabeheer: De beheerder kan afzonderlijke budget-
ten toewijzen aan verschillende gebruikers, waaronder het beperken 
van de printactiviteiten van bepaalde gebruikers, om de kosten van 
printen, kopiëren, scannen, enzovoort te beheersen.
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Managed Application Services, powered by Konica Minolta, bieden u eenvoudig toegang tot een reeks aan software en 

applicaties, zoals printbeheer. U profiteert van functionaliteit en wij zorgen ervoor dat ze up-to-date, beveiligd en stabiel 
draaien op de achtergrond. 
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–  Altijd up-to-date printhardware en applicaties zonder de noodzaak van 

interne middelen

–  Geautomatiseerde back-up en herstel van gegevens, evenals beveili-

gingsupdates

–  Transparantie van de kosten door middel van een vaste maandelijkse 

vergoeding

– Verlaging van de operationele IT-uitgaven

– Schaalbare services die meegroeien met de evolutie van uw bedrijf

Konica Minolta ondersteuning en service:

– Installatie en configuratie van hardware en -software

– Bijwerken van virtuele machines

– Beveiligingsupdates (bijv. antivirus, UTM)

– Maken van accounts en gebruikersrechten

– Maken van WiFi-toegangspunten (privé en openbaar)

– Gebruikersondersteuning
– Updates zodra een nieuwe versie beschikbaar is

– Afhandelen van incidenten met betrekking tot 

hardware en software

ONZE TOONAANGEVENDE PARTNERS 
VOOR EEN HOOGWAARDIGE OPLOSSING:

Onze belofte
Als mondiaal bedrijf met een sterk lokaal 

servicenetwerk in meer dan 150 landen helpt 

Konica Minolta u het volgende niveau in de 

digitale ontwikkeling van uw organisatie te 

bereiken, zodat u een succesvolle, beveiligde 

en duurzame organisatie kunt runnen in een 

steeds veranderende wereld.

Door onze jarenlange ervaring in het beheer van 

printwerk, gecombineerd met een uitstekende 

expertise in IT-services, leveren we de Intelligent 

Connected Workplace op uw voorwaarden. 

Wij staan bekend om onze Smart Workplace 

Vision (Keypoint Intelligence, 2018) en uw 

partner voor het identificeren en mogelijk 

maken van digitaliseringsprojecten.
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