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"Met SafeCom hebben we een compleet beeld
van gebruikers en apparaten en de status van
de algehele service. Het geeft ons de controle
die we wilden hebben. We hebben nu exacte
cijfers over onze afdrukkosten, over wie hiervoor
verantwoordelijk is en over hoeveel papier we
hebben bespaard. We denken dat de besparing in
drie jaar kan oplopen tot miljoenen vellen papier."
Chris Wood
Servicemanager Afdrukservices
University of Warwick
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Afdrukservices en
documentbeveiliging
optimaliseren
Met Nuance® SafeCom® kunnen bedrijven het aantal printers verminderen
en de operationele kosten te verlagen. Pull printing en verificatie veranderen
netwerkprinters in persoonlijke printers. Hierdoor kunnen bedrijven het
printerpark consolideren en uiteenlopende desktopapparaten de deur uit te
doen. Gebruikers geven een afdrukopdracht en melden zich vervolgens bij
een willekeurige netwerkprinter aan om hun document op te halen.

Het afdrukproces beheren en beveiligen
Nuance SafeCom is dé oplossing voor bedrijven die hun dagelijkse
afdrukactiviteiten willen beheren, controleren, optimaliseren en beveiligen.
Het biedt hiervoor:
––

Centraal beheer van gebruikers, services en apparaten voor optimale
IT-efficiency en -ondersteuning.

––

Krachtige trackingfuncties om afdrukactiviteiten voortdurend te
bewaken, problemen vooraf te signaleren en het proces nog verder te
optimaliseren.

––

Toegangscontrole door verificatie bij de printer verplicht te maken
om te voorkomen dat afdruk-, scan- en faxfuncties door onbevoegden
worden gebruikt.

––

Vertrouwelijkheid omdat afdruktaken dankzij verificatie en pull
printing gegarandeerd alleen in de juiste handen terecht komen.

––

Een modulaire aanpak met een breed pakket flexibele modules
en invoegtoepassingen voor een oplossing die is afgestemd op de
behoeften van vandaag, met uitbreidingsmogelijkheden voor morgen.

Bespaar 30% of meer
Papier- en tonerverbruik en verspilling terugdringen
Met pull printing en de afdrukregels van Nuance SafeCom blijven er geen
stapels documenten meer bij de printer liggen, wordt minder toner gebruikt
en wordt een duurzaam afdrukproces bevorderd. Opgeteld kan uw bedrijf
hiermee 30% of meer besparen.
15% besparen door bewust af te drukken
Met pull printing van Nuance SafeCom besluiten gebruikers welke
afdruktaken ze willen afdrukken en welke kunnen worden verwijderd.
Vergeten afdruktaken worden automatisch verwijderd. Bij elkaar kan dit
de papier- en tonerkosten met wel 15% verlagen.
15% besparing door te motiveren en te beheren
Met de afdrukregels van Nuance SafeCom kunt u het afdrukgedrag van
gebruikers beïnvloeden zodat ze zoveel mogelijk dubbelzijdig en in zwart-wit
afdrukken. Hiermee bereikt u een besparing van 15%.

Met de SafeCom Save-O-Meter
heeft u in één oogopslag inzicht in
de milieuvoordelen.
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Afdrukservices uitbreiden met SafeCom
Modulair. Goed beveiligd. Vereenvoudigd.
Tracering
Met SafeCom Tracking worden alle afdruk-, kopieer-, scan-,
fax- en e-mailgegevens verzameld en opgeslagen. SafeCom
Tracking verzamelt zeer gedetailleerde informatie over elk
geregistreerd document. Op basis hiervan krijgt u inzicht in
alle afdrukactiviteiten van de organisatie, per afdeling, per
programma of desgewenst zelfs per individuele gebruiker.

Rapportage
Met SafeCom Report worden afdruk- en kopieeractiviteiten
in de organisatie grafisch weergegeven. Dit kan dienen
als basis voor besluiten over afdrukbeleid ofgebruik
en plaatsing van printers en MFP's. Bovendien kunnen
organisaties met behulp van de SafeCom Save-O-Meter hun
milieubesparingen bijhouden en bekendmaken binnen het
hele bedrijf.

Codering
SafeCom Encryption is een standaardfunctie van SafeCom
Pull Print. Documenten en gegevens worden gecodeerd,
zodat ze niet kunnen worden misbruikt of gelezen in het
netwerk.

Integratie
Een van de uitdagingen van de introductie van nieuwe
IT-systemen is de integratie ervan in de bestaande
IT-infrastructuur. De Safecom Administrator-API is
speciaalontworpen om dit proces te vereenvoudigen
door taken tijdens de integratie van SafeCom met andere
toepassingen te automatiseren.

Verificatie
Als gebruikers zich bij de printer identificeren, wordt
geverifieerd of zij erkende en goedgekeurde gebruikers van
het systeem en het uitvoerapparaat zijn. Dit kan opmeerdere
manieren, bijvoorbeeld via een aanmeldcode of id-kaart.
Bovendien zorgt SafeCom-verificatie voor beveiligde
integratie met andere bedrijfstoepassingen en -workflows.
De gebruiker hoeft zich hiervoor slechts eenmaal aan te
melden.
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Pull Print
SafeCom Pull Print betekent beveiligd afdrukken en
gewaarborgde vertrouwelijkheid. Documenten vallen minder
gemakkelijk in verkeerde handen en medewerkers hoeven
niet naar de printer te rennen om documenten op te halen
voordat iemand anders ze meeneemt. Naast het waarborgen
van de vertrouwelijkheid kan SafeCom Pull Print leidentot
besparingen op papier en andere toebehoren tot maar
liefst 15%.

Mobile Pull Print
Bedrijven kunnen meerdere printers uitrusten met de functie
Pull Print. Via een QR-code op hun smartphone identificeren
gebruikers zich bij een SFP (Single-Function Printer) of
MFP met Mobile Pull Print. Mobile Pull Print zorgt voor
beveiligde documentvrijgave op apparaten die dit normaal
niet ondersteunen. Hiermee kunnen gebruikers zien welke
documenten er in hun afdrukwachtrij staan en deze vanuit hun
mobiele apparaat vrijgeven op de printer waarbij ze staan.

Regelgestuurd afdrukken
De module Rule Based Printing zorgt ervoor dat er wordt
afgedrukt conform het afdrukbeleid van het bedrijf zoals dat
bij gebruikers bekend is. E-mails en online content worden
bijvoorbeeld automatisch dubbelzijdig en met minder toner
afgedrukt of afdruktaken worden automatisch doorgestuurd
naar de meest geschikte printer. Dit spaart tijd en geld.

Mobiel afdrukken
Veel mensen werken onderweg op een mobiele telefoon,
laptop of tablet. Met Mobile Print kunnen gebruikers op
afstand een afdrukopdracht verzendenen deze later uitvoeren
als ze bij een netwerkprinter van het bedrijf zijn.

Slim scannen
Met Smart Scan kunnen gebruikers documenten op een
simpele en beveiligde manier op een MFP scannen en het
resultaat direct doorsturen naar een map op hun eigen
pc. De bestanden kunnen vervolgens worden geopend en
gedownload via een Smart Scan-clientprogramma of via een
webbrowser.

Print Tracker
Met Print Tracker kunnen taken die direct, zonder pull
printing naar de printer zijn verzonden (push printing) worden
getraceerd. Via Print Tracker kunt u ook functies toevoegen,
zoals regelgestuurd en betaald afdrukken.
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Een voordeel voor de hele organisatie
Voordelen voor het hele bedrijf

IT-afdeling

Afdrukkosten met 30% of meer verlagen
Met pull printing kunnen gebruikers opgeven welke
afdruktaken ze willen afdrukken of verwijderen en
worden vergeten afdruktaken automatisch verwijderd. Zo
bespaart het bedrijf 15% op papier en toner. Het bedrijf
kan via een afdrukbeleid het afdrukgedrag van gebruikers
beïnvloeden, zodat deze zoveel mogelijk dubbelzijdig en in
zwart-wit afdrukken. Dit zorgt voor een besparing van 15%.

Infrastructuur voor afdrukken vereenvoudigen
De consolidatie van het printerpark en de
afdrukservers vermindert de kosten voor
ondersteuning en onderhoud. In het proces
standaardiseren bedrijven het printerpark en
verbeteren ze de infrastructuur waardoor de efficiency
verbetert en het inkoopproces soepeler verloopt.

Uitvoer en apparaten beveiligen
Zorg ervoor dat gebruikers hun documenten veilig
kunnen afdrukken, overal en op elk gewenst moment,
op de printer van hun keuze. Gebruikers moeten zich bij
netwerk-MFP's identificeren, zodat gebruik ervan door
onbevoegden niet mogelijk is.

Efficiency van de helpdesk verbeteren
Door consolidatie, in combinatie met centraal beheer
van gebruikers en apparaten, is het voor de IT-afdeling
veel eenvoudiger gebruikers te ondersteunen.
Tegelijkertijd ervaren gebruikers een hogere mate van
ondersteuning en dienstverlening.

Minder verspilling
Pull printing, verificatie en naleving van het
bedrijfsbeleid maken een einde aan verspilling en
zorgen voor een drastische vermindering van het
gebruik van toner en papier, met minimaal 30%.

IT-resources vrijmaken voor andere taken
Consolidatie van de afdrukinfrastructuur en effectieve
tools om printers en gebruikers te beheren zorgen
ervoor dat er minder tijd nodig is voor administratie en
ondersteuning, zodat er IT-resources vrijkomen voor
meer strategische projecten.

Medewerkers

Inkoop

Altijd en overal beveiligd afdrukken
Met pull printing beschikken medewerkers over meer
flexibiliteit en mobiliteit. Ze hoeven niet langer naar
de printer te rennen om hun afdrukken op te halen.
Bovendien kunnen ze hun documenten altijd op de
dichtstbijzijnde netwerkprinter afdrukken.

Kosten centraal beheersen
Dankzij centraal beheer kan de afdeling Inkoop
controleren of investeringen en operationele kosten
conform de bedrijfsrichtlijnen zijn.

De printer van uw keuze gebruiken
Gebruikers kunnen hun documenten afdrukken op
de netwerkprinter die het meest geschikt is voor de
afdruktaak. Of ze kunnen hun document ophalen bij de
dichtstbijzijnde printer.
Zoekraken van documenten voorkomen
Gebruikers geven een afdrukopdracht en identificeren
zich vervolgens bij de printer om hun documenten
op te halen. Hierdoor weet u zeker dat gebruikers de
printerruimte pas verlaten als hun document is afgedrukt.
Zo wordt voorkomen dat documenten worden afgedrukt
en vervolgens niet worden opgehaald.

"SafeCom heeft het onze consultants
gemakkelijker gemaakt. Of ze nu achter
hun bureau zitten of met een klant
vergaderen, ze kunnen een afdrukopdracht
geven en de afdruk bij de dichtstbijzijnde
netwerkprinter ophalen."
Logica

Nauwkeurig doorbelasten
Door alle afdruk-, kopieer-, scan-, fax- en
e-mailactiviteiten centraal te traceren per individuele
gebruiker of afdeling kan een bedrijf kosten zowel
intern als extern nauwkeurig doorbelasten.
Afdrukservices optimaliseren
Dankzij centraal beheer kan de inkoopafdeling
afdrukservices optimaliseren en afstemmen op de
behoeften en het budget van het bedrijf.
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SafeCom Go
Toegangscontrole en documentboekhouding
SafeCom Go is een geïntegreerde softwareoplossing voor multifunctionele
printers (MFP's) en gewone printers die worden ondersteund door
SafeCom. Op MFP's maakt SafeCom gebruik van de ingebouwde display.
Met SafeCom Go is het mogelijk de toegang tot MFP's en printers te
controleren, omdat gebruikers zich moeten aanmelden voordat ze gebruik
kunnen maken van functies als:
– Afdrukken
– Kopiëren
– Scannen
– E-mail
– Faxen

SafeCom Go ondersteunt:
– Canon
– Fuji Xerox
– HP
– Konica Minolta
– Kyocera
– Lexmark
– Océ
– Ricoh
– Samsung
– Sharp
– Xerox

Gebruikers melden zich aan met de Windows-aanmeldgegevens, een
gebruikerscode of een kaart, bijvoorbeeld een badge of een collegekaart.
Met SafeCom Go kunnen bedrijven afdruk-, kopieer-, e-mail-,
scan- en faxtaken volgen en zo kosten nauwkeurig toewijzen, de
documentbeveiliging verbeteren en afdrukservices optimaliseren.

SafeCom Pull Print

SafeCom id-apparaat

Afdrukwachtrij

Gebruikers

Afdrukbeleid

Client
Netwerk-MFP
Tracering

Rapportage

Integratie

SafeCom Pull Print betekent beveiligd afdrukken en gewaarborgde
vertrouwelijkheid. Medewerkers hoeven niet naar de printer te rennen om
documenten op te halen voordat iemand anders ze meeneemt. Gebruikers
identificeren zichzelf via een aanmeldcode of id-kaart. Deze verificatie door
SafeCom zorgt voor beveiligde integratie met andere bedrijfsprogramma's
en -workflows. De gebruiker hoeft zich hiervoor slechts eenmaal aan te
melden.
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Neem voor meer informatie over Nuance SafeCom-producten
contact op met +31 36 54 694 25 of ga naar netherlands.nuance.com.

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
Zuidwest-Europa
Oost- en Centraal-Europa

+44 7825 169 378
+33 1 79 97 40 68
+44 7825 169 378

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 apparaten en systemen. Dagelijks genieten miljoenen mensen en talloze
bedrijven van 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, het Nuance-logo en
Nuance SafeCom 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 respectieve bedrijven.
NDI-121–B–DUT, APR 2016

