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1. INLEIDING 

Dit rapport wordt je aangeboden door Xtandit. In ruim 25 jaar tijd is Xtandit uitgegroeid tot de grootste 
onafhankelijke Xerox partner in Europa. In al die jaren heeft Xtandit zich ontwikkeld van leverancier van 
kopieermachines tot business partner, gespecialiseerd in het optimaliseren van documentprocessen en het 
beheren van een breed scala aan printomgevingen. 

In de loop der jaren hebben wij met tal van klanten een unieke band opgebouwd op basis van vertrouwen. En 
wie er nu ook centraal staat, het is de relatie tussen de klant en ons die het verschil maakt. Wij geloven in een 
persoonlijke en betrokken aanpak. Onze kracht zit hem dan ook in meedenken met onze klanten en het 
aanbieden van op maat gemaakte oplossingen. 

1.1 DOELSTELLINGEN PRETON PRINTSAVER RAPPORT 

Preton PrintSaver is professionele print management software om het gebruik van de printomgeving binnen 
jouw organisatie in kaart te brengen. Op basis van dit persoonlijke rapport, kun je stappen ondernemen om 
kosten te besparen en processen slimmer in te richten. Als je daar behoefte aan hebt, kunnen wij je hier 
uiteraard bij helpen door een printbeleid op te stellen.  

In een printbeleid staan de spelregels en standaarden die gelden voor de (groepen) gebruikers van printers en 
multifunctionals. Dit met het oog op besparingen en slimmere processen, door bijvoorbeeld minder te printen 
en meer digitaal te werken. Het opstellen van een printbeleid is onderdeel van onze Managed Print Services, 
lees hier verder over Managed Print Services. 

1.2 METHODOLOGIE VAN HET RAPPORT 

Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de analyse met Preton PrintSaver op de werkplekken van 
VoorbeeldBedrijf. Om te begrijpen hoe de informatie geïnterpreteerd dient te worden, hebben wij kort 
samengevat wat de mogelijkheden van de software zijn. 

Preton PrintSaver verzamelt de data van de printopdrachten om onder andere gebruikers- en 
applicatiegegevens uit te lezen. Dat betekent dat er geen kopieeropdrachten, faxopdrachten en scans worden 
meegenomen door Preton PrintSaver. De aantallen in dit rapport kunnen dus afwijken van de tellerstanden op 
uw printers en multifunctionals. Je moet de gegevens uit deze analyse vooral zien als een gemiddelde 
weergave van het geheel, net als een marktonderzoek. De uitkomsten zijn daarmee representatief voor de 
daadwerkelijke situatie. 
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Deze analyse heeft inzicht gegeven in de volgende gegevens: 

 Totaal gemeten afdrukken in kleur en zwart-wit 
 Efficiëntie van lokale printers en netwerkprinters 
 Printopdrachten per gebruiker opgesplitst in kleur en zwart  
 Printaantallen per applicatie  
 Volume trends per dag 
 Dekkingspercentages & indicatie van de tonerkosten 

Wij hopen dat je middels dit rapport meer inzicht krijgt in de huidige situatie en mogelijkheden voor 
verbeteringen. Preton PrintSaver biedt mogelijkheden om verder in te zoomen op diverse niveaus en onze 
Document Proces Consultants kunnen je uiteraard verder helpen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Xtandit B.V. 
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2. PRINTANALYSE 

Printvolumes maken een groot deel uit van de Total Cost of Ownership (TCO) van het printerpark. Het is 
daarom van belang om goed inzicht te hebben in om welke aantallen het gaat en wat er geprint wordt. Het 
printvolume is tevens van belang bij centralisatiewensen en om de juiste printer types te bepalen.  

De Preton PrintSaver heeft gedurende de meting 47.262 pagina’s geanalyseerd en hiervan is 32,8% in kleur. In 
een gemiddelde kantoor omgeving is 18% van het totale volume in kleur. Jouw organisatie zit daarmee ver 
boven het gemiddelde, wat aangeeft dat hier wellicht kostenbesparing te behalen valt. Wordt er misschien 
veel onnodig in kleur geprint? 

 
 
2.1 WELKE PRINTER WORDT EFFICIËNT GEBRUIKT?  

In een efficiënte printomgeving staan alleen printers die regelmatig gebruikt worden. In onderstaand overzicht 
ziet je de top 10 printers op basis van het zwart-wit en kleurvolume wat is gemeten met de Preton PrintSaver. 
In het overzicht is te zien dat printers 1, 2, 3, 6, 8 & 9 relatief weinig gebruikt worden. Dit biedt wellicht kansen 
om te centraliseren, het aantal printers te reduceren en daarmee kosten te besparen op onder andere 
onderhoud en contractkosten. 
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2.2 WIE PRINT ER HET MEEST? 

Medewerkers hebben meestal geen weet van de kosten die ze maken voor het printen. In de regel zijn 
ongeveer 70% van de afdrukken voor intern gebruik. Er valt dan ook meestal winst te behalen door de default-
instellingen voor printen op ‘zwart-wit’ te zetten. Het implementeren van een printprintbeleid kan op 
verschillende manieren worden bewerkstelligd binnen een organisatie en is de meest effectieve manier om de 
printkosten te beheersen. Denk hierbij aan standaard mogelijkheden van de printdrivers of het implementeren 
van centraal beheersbare print management software zoals Equitrac of Papercut. 
 
Gemiddeld produceert een medewerker per jaar 8.000 pagina’s. In onderstaand diagram zie je een top 10 
verdeling van de pagina’s die Preton PrintSaver heeft geanalyseerd per medewerker. Hiermee kun je 
inzichtelijk maken welke afdelingen er veel met papier werken en eventuele kansen spotten voor digitalisering. 
Ook wordt hiermee duidelijk welke medewerkers er onnodig gebruik maken van kleur indien zij dit voor hun 
werk niet nodig hebben. 
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2.3 TOP 10 PER APPLICATIES PER MAAND: 

Hieronder vind je de verdeling van de gemeten afdrukken op basis van de applicaties. Met deze informatie kun 
je een begin maken met het digitaal houden van informatie (denk aan MS Outlook) of het opstellen van 
spelregels voor printen vanuit bijvoorbeeld MS Powerpoint. Door spelregels vast te leggen, worden Powerpoint 
bestanden bijvoorbeeld standaard in zwart-wit, dubbelzijdig en verkleind afgedrukt.  

Op basis van onderstaande verdeling adviseren wij te focussen op de MS Powerpoint bestanden en Novell 
GroupWise. Printen uit deze applicaties is meestal niet noodzakelijk. Je maximale besparing op deze output is 
dus 10,8%; dat zijn maar liefst 5.104 afdrukken per maand. 
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3. VOLUME TRENDS 
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3. Volume trends 

Afdrukvolumes wisselen dagelijks en het is prettig om inzicht te hebben in de volumetrend die we met Preton 
PrintSaver in beeld brengen. Het kan zijn dat er bepaalde processen zijn die ervoor zorgen dat er pieken 
ontstaan in de belasting van printers en dat vraagt om een ander advies. In onderstaand overzicht valt op dat 
er een piek is op donderdag. Ga intern eens na waar deze piek vandaan komt, zodat je kunt bepalen of het 
nodig is om bepaalde maatregelen te nemen om deze piek te verkleinen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de 
facturen op donderdag worden geprint en andere afdelingen daar last van hebben. Digitaal factureren kan 
dan een goed idee zijn. 
 

 
 

3.1 GEMIDDELD AANTAL PRINTOPDRACHTEN PER DAG 

In het diagram hieronder wordt weergegeven hoeveel printopdrachten er gemiddeld dagelijks worden 
verstuurd naar de printers. Je kunt hieruit afleiden hoe vaak medewerkers naar de printers heen en weer 
lopen. Als je het gevoel hebt dat hierdoor veel tijd verloren gaat, overweeg dan pincodes mee te geven met de 
printopdrachten. Medewerkers hoeven dan niet na elke verzonden printopdracht naar de printer te lopen, 
maar kunnen alle opdrachten tegelijkertijd ophalen. Combineer dat met het halen van koffie voor de afdeling 
en de totale tijd om naar de printer te lopen zal nog verder afnemen. 
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3.2 GEMIDDELD AANTAL PAGINA’S PER PRINTOPDRACHT  

Heb je inzichtelijk hoeveel pagina’s per opdracht geprint worden? Dan kun je beter inschatten wat het 
voordeel van het aanschaffen van een zeer snelle printer kan zijn. Hoe kleiner de printopdrachten, hoe minder 
voordeel je van een snelle, en meestal duurdere, printer hebt! Een printer met een snelheid van 30 pagina’s per 
minuut zal er ongeveer 24 seconden over doen om een opdracht van 8-9 pagina’s te printen inclusief 
opwarmtijd. Een snellere printer met dezelfde opwarmtijd, maar met een snelheid van 60 pagina’s per minuut 
doet er 16 seconden over. Een minimaal voordeel dus! 
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5. INDICATIE VAN DE TONERKOSTEN 
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5. INDICATIE VAN DE TONERKOSTEN 

Voor de indicatie van de kosten voor toners hanteert Preton standaard €0,0382 per kleurafdruk en €0,0153 per 
zwart-wit afdruk. Deze afdrukken zijn gebaseerd op een paginabedekking van 5%. De gemiddelde 
paginabedekking in jouw printomgeving is echter 11%, waardoor deze kosten hoger liggen: €0,0840 voor een 
kleurafdruk en €0,0337 voor een zwart-wit afdruk. 

De maandelijkse kosten voor de toners voor de 47.262 pagina’s worden daarmee geschat op €2.372,88.  

In onderstaande cirkeldiagram zie je de verhouding tussen de kosten voor de kleurafdrukken ten opzichte van 
de kosten van de zwart-wit afdrukken. Ondanks dat er procentueel gezien 30% in kleur wordt geprint brengen 
deze afdrukken dus wel 55% van de tonerkosten met zich mee.  

Indien je losse toners bestelt, raden wij je gezien de hoge gemiddelde paginabedekking aan om een vaste 
prijs per afdruk af te spreken met een leverancier. Je zult zien dat dit een echte besparing kan opleveren. 
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5. CONCLUSIE 

In de maand juli heeft Preton PrintSaver 47.262 pagina’s geanalyseerd voor VoorbeeldBedrijf. De resultaten 
hebben wij voor je samengevat in dit rapport. Punten die opvallen: 

 Aantal kleurafdrukken: 
32,8% wordt in kleur geprint, terwijl dit gemiddeld in de markt 18% is. Wij raden aan om uit te zoeken 
of er onnodige afdrukken in kleur worden gemaakt en de printerinstellingen standaard op zwart-wit te 
zetten. 

 Aantal afdrukken per printer: 
Er zijn 6 printers (printer 1, 2, 3, 6, 8 & 9) die relatief weinig gebruikt worden. Dit biedt wellicht kansen 
om te centraliseren, het aantal printers te reduceren en daarmee kosten te besparen op onder andere 
onderhoud en contractkosten. 

 Aantal afdrukken per medewerker:  
Het rapport heeft een aantal medewerkers geïdentificeerd die ruim boven de gemiddelde 667 
afdrukken per maand maken. Wij raden aan om met deze personen te bespreken waardoor hun 
printgedrag afwijkt van het gemiddelde en te onderzoeken of bepaalde documenten gedigitaliseerd 
kunnen worden/niet afgedrukt kunnen worden. 

 Aantal afdrukken per applicatie: 
Het valt op dat er relatief veel documenten vanuit MS Powerpoint en Novell GroupWise geprint 
worden. Printen uit deze applicaties is meestal niet noodzakelijk. Je maximale besparing op deze 
output is dus 10,8%; dat zijn maar liefst 5.104 afdrukken per maand. 

 Aantal afdrukken per dag: 
Op donderdag is er een piek te zien in het aantal afdrukken. Ga intern eens na waar deze piek 
vandaan komt, zodat je kunt bepalen of het nodig is om bepaalde maatregelen te nemen om deze 
piek te verkleinen. 

 Aantal opdrachten per dag: 
Er worden per dag ruim 273 printopdrachten uitgevoerd. Het gebruiken van follow-me software zoals 
pincodes kan de totale tijd dat medewerkers naar de printers lopen flink terugdringen. 

 Aantal pagina’s per printopdracht: 
Een gemiddelde printopdracht bestaat uit ruim 8 pagina’s. Het inzetten van een zeer snelle printer zal 
slechts minimaal voordeel opleveren in afdruktijd. 

 Indicatie tonerkosten: 
De maandelijkse kosten voor de toners voor de 47.262 pagina’s worden geschat op €2.372,88. 55% 
van deze kosten zijn toe te kennen aan kleurafdrukken. Indien je losse toners bestelt, raden wij je 
gezien de hoge gemiddelde paginabedekking aan om een vaste prijs per afdruk af te spreken met 
een leverancier. 

 
Heb je nog vragen naar aanleiding van dit rapport? Dan kun je contact met me opnemen via 
arnoud.krijgsman@xtandit.nl of telefoonnummer 0348-485800.  
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6. MANAGED PRINT SERVICES 

Wil je een stapje verder gaan? Xtandit Managed Print Services (MPS) neemt je alle zorgen uit handen, 
zowel over je printer als je multifunctionele machinepark. Let wel: wereldwijd en ongeacht het merk van 
de aanwezige printers en multifunctionals. 
 
Xtandit optimaliseert je printprocessen met Managed Print Services en garandeert de meest efficiënte en 
rendabele oplossingen. In veel gevallen kun je dan tot maar liefst 30% aan kosten besparen. Managed Print 
Services is geschikt voor grote en kleine organisaties.  
 
Onze ervaren helpdeskmedewerkers monitoren proactief je printers en nemen steeds de nodige stappen om 
optimale beschikbaarheid te garanderen. Verder fungeert er één Representative als aanspreekpunt. Deze 
Account Manager weet precies hoe je printerpark behoort te werken. 
 
Van tijd tot tijd wordt de gang van zaken met jou besproken en waar nodig aangepast. Op gezette tijden 
ontvang je onze rapportage over de printerprestaties. Zoals je ziet is onze aanpak er dus op gericht dat je er 
zelf geen omkijken naar heeft. 
 
Wil je meer weten over Xtandit Managed Print Services? Pak dan de telefoon op en bel naar 0348-485800 of 
lees meer op onze website. 
 

 

 

http://www.xtandit.nl/managed-services/managed-print-services/

