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Nuance Equitrac.
Intelligent afdrukken.
Nuance Equitrac® biedt het allemaal: 
maximale besparing, optimale beveiliging, 
lage infrastructuurkosten

–  Beveiligde afdrukworkflows in het hele 
printerpark

–  Een consistente en beveiligde 
afdrukervaring voor alle gebruikers

–  Volledig inzicht in en totale controle 
over afdrukgebruik en -gedrag

–  Minder belasting van IT-medewerkers 
en -infrastructuur
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Controle. Gemak. Keuzevrijheid.
In het bedrijfsleven volgen veranderingen elkaar in hoog tempo op. Het 
is dan ook een hele uitdaging om afdrukoplossingen te implementeren. 
Gebruikers willen immers geen belemmeringen ervaren wanneer ze iets 
afdrukken. Het maakt gebruikers niet uit met welke afdrukserver of met 
welk netwerk ze verbinding hebben. Ze staan er niet bij stil welke printer-
stuurprogramma's ze hebben gedownload. En het komt al helemaal niet 
bij ze op om te controleren of een printer online staat en klaar is voor 
gebruik. Afdrukken met één klik op de knop, dat is wat ze willen.

Controle
Verantwoordelijk, 

beveiligd en in 
overeenstemming 

met de beleidsregels 
afdrukken.

Gemak
Gebruikers altijd en 
overal waar nodig 
laten afdrukken.

Keuzevrijheid
Zorgen voor de 

infrastructuur die IT 
wenst, en gebruikers 
stimuleren om alleen 
af te drukken wat ze 

nodig hebben.

U wilt aan die verwachting voldoen, maar u vindt het ook belangrijk 
dat IT-personeel minder wordt belast en budgetten niet worden 
overschreden. En dat is precies waarom het bij Equitrac gaat. Met 
Equitrac is afdrukken altijd en overal mogelijk en worden tegelijk de 
kosten en beveiliging onder controle gehouden. Verder biedt Equitrac 
gebruikers gemak en keuzevrijheid en worden ze bewust gemaakt 
van financiële aspecten en impact op het milieu om verantwoordelijk 
afdrukken te stimuleren. Daarnaast wordt de flexibiliteit geboden die 
nodig is voor een optimale beveiliging en een maximale besparing 
op afdrukkosten en infrastructuurkosten voor afdrukken via het 
netwerk, bijvoorbeeld voor afdrukservers, printerstuurprogramma's 
en de complexe ondersteuning van een heterogeen printerpark.

Alle afdrukkosten verlagen
Bij controle, gemak en keuzevrijheid draait het in feite maar om één ding: 
besparingen.

–  Kosten voor toner en papier dalen door lagere afdrukvolumes en 
optimalisatie van de uitvoerkosten.

–  Kosten voor hardware dalen door afstoting van overbodige printers 
en door ondersteuning van gebruikersverificatie.

–  Infrastructuurkosten dalen door automatische installatie van 
printerstuurprogramma's en, waar mogelijk, afstoting van 
afdrukservers.

De Equitrac-oplossing voor afdrukbeheer maakt het verschil

1 
Optimale 

Hybrid Print 
Control

Minder werkdruk 
voor de 

IT-afdeling, effec-
tiever gebruik 
van bestaande 
afdrukservers, 
afstoting van 
servers door 
rechtstreeks 

afdrukken naar 
IP-adressen of 

gebruik van een 
hybride model 
voor maximale 

flexibiliteit.

2 
Uitgebreide 

ondersteuning 
van apparaten  
en printerstuur-
programma’s

Geen 
ingewikkeld 
gedoe meer 

met een grote 
hoeveelheid 
printerstuur- 

programma's en 
het beheer van 
allerlei typen en 
merken printers 

in de organisatie. 

3 
Schaalbare 
architectuur

Schaalbare 
architectuur voor 
elke omgeving, 

van kleine 
bedrijven tot 
grote onder-

nemingen 
met meerdere 

kantoren 
en talloze 

apparaten.

4 
Opties voor 
het beveiligd 

vastleggen van 
documenten

Met de Equitrac-
opties voor 

verificatie en 
eenmalige 

aanmelding 
kunnen papieren 
documenten nog 

sneller en nog 
beter beveiligd 

worden gescand 
en vastgelegd.

5 
Wereldwijde 
dekking en 
betrouw-
baarheid

Talloze klanten 
overal ter 

wereld hebben 
voor Equitrac 
gekozen. Door 

deze wereldwijde 
ondersteuning 

weet u zeker dat 
u met Equitrac 
beschikt over 
een oplossing 
voor beveiligd 
en productief 

afdrukken.
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Hybrid Print Control en I-Queue 
Er bestaat geen pasklare oplossing voor afdrukken. 
Voor een groot aantal gebruikers in één kantoor 
gelden andere vereisten dan voor een klein aantal 
gebruikers verspreid over meerdere filialen. 
Mobiele medewerkers stellen andere eisen aan 
afdrukprocessen dan medewerkers die elke dag 
achter hetzelfde bureau zitten. En afhankelijk van 
de leasetermijn of het MPS-contract worden de 
printers en MFP's in uw kantoor mogelijk van 
tijd tot tijd vervangen. Alleen Equitrac biedt een 
flexibele afdrukoplossing die optimaal aan de 
wensen van uw bedrijf tegemoet komt, zowel nu 
als in de toekomst. Het is een schaalbare oplossing 
voor elke omgeving, van kleine bedrijven tot grote 
ondernemingen met meerdere kantoren en talloze 
apparaten. 

Met Hybrid Print Control™ kunt u beslissen waar 
u afdrukservers wilt inzetten en welke locaties 
meer geschikt zijn voor rechtstreeks afdrukken 
naar IP-adressen, zonder dat de centrale 
controle verloren gaat. U kunt voor één methode 
kiezen of beide methoden combineren tot één 
centraal beheerde oplossing voor afdrukbeheer. 
Daarmee profiteert uw gehele organisatie van 

optimaal gemak en maximale flexibiliteit en 
besparingsmogelijkheden. 
Equitrac zorgt bovendien voor maximaal gebrui-
kersgemak en een minimale belasting voor de 
IT-afdeling dankzij I-Queue, de intelligente afdruk-
wachtrij. In combinatie met Follow-You Printing® 
van Equitrac, de technologie voor beveiligde 
vrijgave van documenten, stelt I-Queue gebruikers 
in staat om met één klik op de knop af te drukken 
en de afdruktaak bij elke willekeurige printer in het 
netwerk op te halen.
Equitrac zorgt voor de rest. Het juiste stuurpro-
gramma voor de geselecteerde printer wordt 
automatisch bepaald. De afdruktaak wordt in 
een beveiligde wachtrij vastgehouden totdat de 
gebruiker de taak bij de printer ophaalt. Alle gege-
vens die nodig zijn voor nauwkeurige doorbelasting 
van de afdrukactiviteit worden naar de centrale 
server voor afdrukbeheer doorgestuurd.
Uitzoeken welke printer u moet kiezen, printer-
stuurprogramma's op elke pc up-to-date houden 
en snel naar de printer lopen om een vertrouwelijk 
document op te halen? Dat behoort met I-Queue 
voorgoed tot het verleden. 

Dankzij de krachtige combinatie van Nuance I-Queue en Nuance Equitrac Follow-You Printing 
kan iedere gebruiker altijd en overal gemakkelijk en beveiligd afdrukken, tegen zo laag 
mogelijke kosten.

Alle taken worden 
naar Nuance I-Queue 
afgedrukt.

1

Alle taken worden in een 
beveiligde afdrukwachtrij 
vastgehouden.

2

Beveiligde 
afdrukwachtrij

Document 1

Document 2

Document 3

Rechtstreeks 
afdrukken 

naar 
IP-adressen

Afdrukserver

De gebruiker identificeert 
zich bij een printer en geeft 
de geselecteerde taken vrij.3

Computerlab

Bibliotheek op  
de campus
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Uitgebreide ondersteuning 
van apparaten
Maak een einde aan het ingewikkelde gedoe met een grote hoeveelheid 
printerstuurprogramma's en het beheer van allerlei typen en merken prin-
ters. Equitrac biedt zowel ingesloten en mobiele oplossingen als hardware- 
oplossingen voor uitgebreide ondersteuning van apparaten. Verder wordt 
met Equitrac de locatie van de gebruiker automatisch gedetecteerd en 
wordt nagegaan of het printerspecifieke stuurprogramma toegankelijk 
is voor correcte verwerking van de taak. Op elk afdrukapparaat in uw 
organisatie is beveiligde documentvrijgave, optimalisatie en rapportage 
mogelijk.

Automatisch beheer van printerstuurprogramma's
Het kost de IT-afdeling behoorlijk wat moeite om de printerstuur-
programma's up-to-date te houden. Equitrac bevat een bibliotheek 
met printerstuurprogramma’s die automatisch beheer van printerstuur-
programma’s voor alle printers in het netwerk mogelijk maakt. Installatie 
van printerstuurprogramma's op desktops is niet meer nodig, en ook de 
bijbehorende problemen behoren tot het verleden. Vanuit de Driver Store 
van Equitrac wordt het printerstuurprogramma dat nodig is voor vrijgave 
van de taak automatisch geüpload en worden nieuwe en bijgewerkte 
stuurprogramma's op afzonderlijke werkstations geïnstalleerd.

Ingesloten oplossingen
Dit zijn softwareprogramma's die op het besturingssysteem van de 
MFP worden uitgevoerd en waarmee de basissoftware van Equitrac in 
de MFP-functies wordt geïntegreerd. Ingesloten oplossingen bieden 
de gebruiker een gestroomlijnde workflow omdat de interface via het 
vertrouwde bedieningspaneel toegankelijk is en er geen extern toetsen-
bord hoeft te worden gebruikt. Iedereen kan dus handig, gebruikersvrien-
delijk en beveiligd afdrukken via het bedieningspaneel van ondersteunde 
MFP's. 

Equitrac heeft ingesloten oplossingen ontwikkeld ter ondersteuning 
van bepaalde apparaten van Canon, Dell, Fuji-Xerox, HP, Konica Minolta, 
Kyocera, Lexmark, Oce, Ricoh, Samsung, Sharp en Xerox. Wanneer de 
ingesloten functies zijn geïnstalleerd, wordt gebruikers om een geldige 
gebruikers- en account-id gevraagd wanneer ze willen kopiëren, scannen 
of faxen. Gebruikers kunnen ook rechtstreeks via het bedieningspaneel 
van de MFP taken uit beveiligde wachtrijen vrijgeven.

Mobiele oplossingen
Workflows voor volledige beveiligde documentvrijgave zijn toegankelijk 
via een webbrowser op een pc in de buurt van de printer of via een 
browser op een mobiel apparaat. Met Web Release openen gebruikers een 
webpagina met een eenvoudige gebruikersinterface waar ze documenten 
in een beveiligde wachtrij kunnen selecteren en openen. Met Mobile Web 
Release zijn deze opties ook beschikbaar op smartphones en tablets. Dit is 
een mobiele, geoptimaliseerde versie van Web Release waarmee gebrui-
kers afdruktaken kunnen starten die in een beveiligde wachtrij worden 
vastgehouden.

Hardware-oplossingen
Met de direct aansluitbare hardware voor Equitrac, zoals speciale kiosk- 
displays en diverse hardware voor kaartverificatie, is beveiliging van uw 
afdrukomgeving uitermate eenvoudig. Equitrac ondersteunt ook tal van 
kaartlezers van derden. Integratie van hardware die u al heeft of toevoegen 
van hardware van andere leveranciers is dus geen enkel probleem. 
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Schaalbare architectuur
Het is een schaalbare oplossing voor elke omgeving, van kleine bedrijven tot grote 
ondernemingen met meerdere kantoren en talloze apparaten.

–  Er geldt geen beperking voor het aantal gebruikers dat door één accountingserver 
kan worden ondersteund.

–  Nuance heeft simulaties met meer dan 40.000 verbindingen uitgevoerd.

–  Geografische gebieden, gebruikersdistributies, afdrukpatronen, afdrukken via een 
server of direct naar IP-adressen en typen netwerkverbindingen (WAN/LAN/VPN): 
elke combinatie wordt door Equitrac ondersteund.

De oplossing kan schaalbaar worden ingezet: van configuraties met één locatie en één 
server tot installaties met honderden servers en tienduizenden gebruikers en apparaten. 

Equitrac is een schaalbare 
oplossing voor elke omgeving.
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Opties voor het beveiligd vastleggen 
van documenten
Documentatie vormt de levensader van elke organisatie. Documenten moeten 
voor de juiste mensen en op het juiste moment beschikbaar zijn, want dat 
is vaak het verschil tussen het binnenhalen en het verliezen van een deal of 
tussen een tevreden klant en een klacht. Met behulp van documenten wordt 
er ook voor gezorgd dat bestellingen op tijd worden geleverd en diensten op 
tijd worden verleend. Het afdrukken en afleveren van papieren documenten 
leidt echter tot een onderbreking van documentworkflows en -processen en 
de samenwerking. Dit zorgt voor vertraging of heeft soms zelfs tot gevolg dat 
informatie niet beschikbaar is wanneer en waar dat nodig is. De tijd is rijp om 
papieren informatie om te zetten in bruikbare digitale documenten.

Equitrac ondersteunt tal van geavanceerde, zeer gebruiksvriendelijke oplos-
singen die precies op elke zakelijke behoefte en elk vastleggingsproces kunnen 
worden afgestemd. Met deze opties, die op ondersteunde MFP-modellen 
beschikbaar zijn, wordt uw MFP veel krachtiger en flexibeler en worden de 
standaard aanwezige beveiligingsfuncties aangevuld. 

De scanoplossingen van Nuance zijn toegankelijk via de Equitrac-optie voor 
eenmalige aanmelding, waardoor beveiligd kan worden gescand op een 
manier die gebruikers volledig naar hun hand kunnen zetten. U kunt sneller, 
productiever en naar meer bestemmingen scannen dan ooit, waaronder e-mail-
adressen, netwerkmappen, faxnummers, documentmanagementsystemen, 
cloud-opslag, samenwerkingsprogramma's en business intelligence-systemen. 
Met krachtige scanopties kunnen gebruikers doorzoekbare PDF's maken of 
gescande beeldbestanden omzetten in Microsoft Office-indelingen. Door de 
combinatie van krachtige afdruk- en scanfuncties in één programma wordt 
de MFP getransformeerd in een essentieel hulpmiddel tegen papierverspilling 
binnen uw organisatie.

Wereldwijde dekking
Mensen kopen bij iemand die ze kennen en vertrouwen. Nuance Document 
Imaging biedt een portfolio met krachtige oplossingen. De cijfers 
spreken voor zich: miljoenen professionals maken dagelijks gebruik van 
onze software om hun werk te doen, we ondersteunen een groot aantal 
apparaten en op onze hulp kunt u wereldwijd terugvallen. 

Equitrac wordt wereldwijd bij meer dan 30.000 klanten gebruikt met 
installaties voor vele duizenden gebruikers en vele duizenden apparaten 
van meerdere leveranciers, in allerlei verschillende netwerkconfiguraties. 

1 
miljard

afgedrukte 
pagina's beheerd 

met Nuance- 
software- 

oplossingen

Meer dan 

650 

imaging-
medewerkers 

wereldwijd

21 
miljoen

gebruikers van 
Nuance-apps 

voor imaging en 
spraakherkenning 

(pc of Mac)

3,6  
miljoen

kenniswerkers 
maken gebruik 

van Nuance-
oplossingen

Meer dan 

200
imaging-

professionals 
in R&D

100 talen herkend 
door Nuance 

OCR

9 
van de  

10

grootste MFP-
fabrikanten zijn 

partner van 
Nuance

Meer dan 

200
imaging- 

professionals 
in de verkoop- 

organisatie

125 helpdeskmede-
werkers wereld-
wijd voor 24x7 
ondersteuning

4 
van de  

5

grootste scanner-
fabrikanten zijn 

partner van 
Nuance

17 landen bieden 
rechtstreeks 

Imaging- 
ondersteuning
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“ Het afdrukvolume is afgenomen van 1,5 miljoen 
naar 1 miljoen exemplaren per jaar, wat neerkomt 
op een daling van 33%. Verder besparen we 
15% op de kosten voor papier. Jaarlijks worden 
er nu ongeveer 50.000 documenten gescand 
en vastgelegd, zoals binnenkomende post en 
facturen.”

  Edwin van der Zijden  
hoofd facilitaire zaken 
NEN

“ Dankzij de samenwerking met onze partner zijn 
we erin geslaagd om de uitvoer van documenten 
in ons hele bedrijf beter te beveiligen, terwijl het 
gemak is toegenomen, de kosten zijn gedaald 
en onze ecologische voetafdruk is verkleind.”

   Patrick Albrecht 
Business Technology Officer  
Graubündner Kantonalbank
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Neem contact op via +31 36 54 694 25 als u meer wilt weten over de 
manier waarop Equitrac-producten uw organisatie kunnen ondersteunen. 
Ga voor extra productinformatie naar netherlands.nuance.com/bedrijven/
product/equitrac.

Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. is wereldwijd een toonaangevende leverancier van spraak- en taaloplossingen voor 
bedrijven en consumenten. Dankzij de technologieën, programma's en diensten van Nuance hebben mensen eenvoudiger 
toegang tot informatie en kunnen ze gemakkelijker werken met apparaten en systemen. Dagelijks gebruiken 
miljoenen mensen en talloze bedrijven de toepassingen van Nuance, die hun waarde meer dan bewezen hebben. 
Ga voor meer informatie naar: netherlands.nuance.com.

Copyright © 2016 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Nuance en het Nuance-logo zijn 
handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of zijn dochterondernemingen 
in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van de respectievelijke bedrijven. 
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Wilt u meer informatie over Print Management-oplossingen van Nuance in uw eigen taal? Ga dan naar onze websites:

NEDERLANDS  |  ENGLISH  |  FRANÇAIS  |  DEUTSCH  |  ESPAÑOL  |  ITALIANO    

Voor ondersteuning kunt u ons bellen:
Benelux +31 36 54 694 25
Verenigd Koninkrijk en Ierland +44 1628 491 651
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland +49 6441 671 38446

Scandinavische landen +44 7825 169 378 
Zuidwest-Europa +33 1 79 97 40 68
Oost- en Centraal-Europa +44 7825 169 378

http://netherlands.nuance.com/bedrijven/product/equitrac
http://netherlands.nuance.com/bedrijven/product/equitrac
http://netherlands.nuance.com
http://netherlands.nuance.com/go/print-management
http://www.nuance.co.uk/go/print-management
http://www.nuance.fr/go/print-management
http://www.nuance.de/go/print-management
http://www.nuance.es/go/print-management
http://italy.nuance.com/go/print-management

