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KijK verder daN u
        NOrMaal dOeT

Maar weeT waar 
           u Naar MOeT KijKeN

op. MdS analyseert uw volledige documentproces; hoe 

verbruiksmiddelen worden besteld, welke procedures en 

werkstromen worden gevolgd en wat het energieverbruik 

is. uit de analyse blijkt waar problemen bestaan en hoe de 

efficiëntie kan worden verbeterd. 

aan de hand van deze gegevens wordt een oplossing ont-

worpen waarmee u ieder aspect van uw printomgeving 

kunt optimaliseren. wereldwijd gingen duizenden onder-

nemingen u al voor. Zij ontdekten de enorme besparingen 

en alle andere voordelen van KYOCera MdS.

Voor ondernemingen is het tegenwoordig belangrijker 

dan ooit om kosten te besparen en inefficiënte werk-

wijzen te elimineren. Het maakt niet uit hoe groot uw 

onderneming is, MKb of internationaal concern, wanneer 

u uw documentproces optimaliseert, vindt u zeker nieuwe 

mogelijkheden om kosten te besparen. 

 

Op het eerste gezicht is het moeilijk vast te stellen waar 

kan worden bespaard. de mogelijkheden liggen vaak ver-

borgen in inefficiënte hardware, overmatig gebruik van 

papier en duizenden verloren arbeidsuren door inefficiënte 

procedures en werkstromen. Maar MdS spoort ze voor u 

DE VooRDELEn VAn KYocERA MDs: 

 analyseren van procedures en werkstromen voor de verbetering van de operationele effectiviteit

 verminderen van afval voor een betere organisatorische efficiëntie

 Stroomlijnen van werkzaamheden voor een grotere productiviteit

 Naleving van wet- en regelgeving60 % gemiddeld minder
CO2-uitstoot*

$ 1m gemiddeld bespaard 
(basis: 105 bedrijven)*

30 % gemiddeld lagere
outputkosten*

* Bron: Photizo Group 2011



ZOeK Naar eeN 
      COMPleTe OPlOSSiNG

KYOCera MdS zorgt niet alleen voor een efficiëntere do-

cumentoutput het is een allesomvattende oplossing die 

ervoor zorgt dat alles effectiever werkt. KYOCera MdS 

analyseert uw totale infrastructuur, processen en software-

oplossingen, en geeft vervolgens exact aan hoe u betere 

prestaties, efficiëntere werkstromen en een hogere uptime 

bereikt en tegelijkertijd uw gegevens beschermt en gelden-

de regelgeving naleeft. Het resultaat van deze complete 

oplossing gaat veel verder dan het opsporen van verspilde 

verbruiksmaterialen en energievretende hardware. Het 

optimaliseert prestaties, productiviteit, winstgevendheid, 

naleving van regelgeving en zelfs veiligheid.

KYocERA MDs is uniEK

als een toonaangevende leverancier van Managed docu-

ment Services (MdS) is KYOCera een unieke partner voor 

het optimaliseren van de documentprocessen binnen 

uw gehele organisatie. Ten eerste beschikken wij over de 

specialistische middelen en expertise om uw verborgen 

besparingspotentieel op te sporen.

Ten tweede leveren wij geavanceerde machines en innova-

tieve software die kunnen worden afgestemd op de speci-

fieke eisen van uw onderneming. dit totaalpakket wordt op 

maat geleverd, in vijf afzonderlijke fases, zodat u jarenlang 

zult profiteren van uitstekende resultaten.

KYOCera MdS is zelfs zo flexibel dat het ondersteu- 

ning biedt aan al uw machines, om het even van welk 

merk. Het integreert naadloos in uw huidige omgeving 

en vanuit één centraal contactpunt beheren we alles wat 

u nodig hebt, waaronder helpdesk, training, onderhoud 

en geautomatiseerde aankoop van verbruiksmaterialen. 

hoE hEt wERKt

KYOCera MdS is zeer grondig, wordt exact afgestemd op 

uw ondernemingseisen en is zo flexibel dat het ook voldoet 

aan toekomstige vereisten. daarom wordt dit totaalpakket 

geleverd in vijf afzonderlijke fases, die ieder zorgvuldig zijn 

afgestemd op uw onderneming zodat ze aansluiten bij uw 

specifieke documentuitdagingen.

KYocERA MDs bespaart kosten door het 
creëren van een gestroomlijnde documentomge-
ving, met een efficiënter gebruik van tijd, energie 
en middelen.



de eerste stap bestaat uit het verzamelen van gegevens 

en inzicht krijgen in uw onderneming. Hierbij wordt een 

professionele beoordeling van uw totale documentom-

geving uitgevoerd – van een controle van uw printerpark 

tot aan financiën, printvolumes en energieverbruik. 

Tijdens onze beoordelingsfase worden met diepgaande 

analyses, gesprekken en enquêtes alle punten binnen uw 

organisatie uitgelicht die zorgen voor verspilling en een te 

lage productiviteit. Het resultaat is een duidelijk rapport 

waaruit exact blijkt waar geld kan worden bespaard en 

processen kunnen worden geoptimaliseerd.

Assess ontwerpen implementeren Beheren optimaliseren

ZOeK Overal

fiNaNCiëN: 
een exact inzicht in waar het geld aan wordt uitgegeven

MaCHiNeS eN verbruiKSMaTerialeN: 
Hun efficiëntie, geschiktheid en onderhoudskosten

werKSTrOMeN: 
de algemene efficiëntie van uw werkstromen en/of productiviteit kan worden  

verbeterd door inzet van slimmere software

dOCuMeNTeN: 
Hoe efficiënt en veilig ze worden geprint, opgeslagen, beheerd en verspreid

iMPaCT OP HeT Milieu: 
waar u energie kunt besparen, hoe u uw CO

2
 footprint kunt verkleinen en  

maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen

KYocERA MDs verkleint uw impact 
op het milieu door energieverbruik en 
materiaalverspilling te reduceren.



Tijdens de implementatiefase besteden wij veel aan-

dacht aan de begeleiding van het gehele (verander) 

proces. Hiervoor wordt er een projectmanager aan u 

toegewezen die u en uw onderneming begrijpt. boven-

dien worden alle werkzaamheden uitgevoerd door ge-

kwalificeerde technici. van de installatie van hardware 

en software tot logistiek en personeelstraining, onze 

ervaring zorgt voor kant-en-klare oplossingen en een 

soepele overgang naar de nieuwe omgeving. KYOCera 

MdS biedt professionele services voor het beheer van 

deze overgang, zodat er ook aandacht wordt besteed 

aan de menselijke aspecten van implementatie. deze ser-

vices zorgen ervoor dat u de oplossing eenvoudig kunt 

gebruiken en de productiviteit en tevredenheid van de 

eindgebruikers wordt vergroot. u kunt snel en efficiënt 

profiteren van alle voordelen van KYOCera MdS.

Tijdens de ontwerpfase draait alles om uw onder-

neming: grootte, budget, prestatievereisten en hui-

dige zwakke plekken. de oplossing wordt voor u op 

maat gemaakt, de ideale combinatie van hardware, 

software en procesontwikkeling, zodat u maximaal 

profiteert van uw investering. Met ons uitgebreide 

portfolio aan middelen en financiële services opti-

maliseren we niet alleen uw printomgeving, maar 

ook uw financiële balans. 

Assess ontwerpen implementeren Beheren optimaliseren

ZOeK Naar eeN OPlOSSiNG OP MaaT

Assess ontwerpen implementeren Beheren optimaliseren

TOeZiCHT OP uw reSulTaTeN

TOeGewijd PrOjeCTMaNaGeMeNT: 
Professionele service met regelmatige 

voortgangsrapporten

Hardware- eN SOfTware-
iNSTallaTie:
door gekwalificeerde technici van KYOCera

TraiNiNG:
Ondersteuning van personeel en helpdesk 

om frustraties en stilstand te voorkomen

flexibele lOGiSTieKe PlaNNiNG:
de oplossing wordt geheel naar uw wensen op 

een specifieke tijd geïmplementeerd, bijvoor-

beeld buiten kantooruren of in het weekend

rOllOuT:
veilig, efficiënt, en in lijn met milieu- en 

wettelijke voorschriften

KYocERA MDs zorgt voor een betere 
beveiliging van uw gegevens door de toe-
gang tot machines te beheren en toezicht 
te houden op printers en netwerken.

OPlOSSiNG:
verbeterde controle, efficiëntie en documentvei-

ligheid, en het vastleggen, opslaan, oproepen en 

maken van digitale documenten en afdrukken.

PriNTerParK:
van de efficiëntste machines tot aan hoeveel er 

moeten worden geplaatst en waar.



KYOCera MdS stopt niet zodra alles is geïnstalleerd 

en functioneert. we blijven uw gehele documentom-

geving beheren, zodat de prestaties optimaal blijven 

en tijdrovende alledaagse problemen worden opge-

lost. Om u te helpen het maximale uit uw nieuwe 

infrastructuur te halen, leveren we gerichte onder-

steuning voor hardware en software, zowel op afstand 

als ter plaatse. 

Net als uw onderneming staan ook uw print- en docu-

mentbehoeften nooit stil. vandaar dat we continu toe-

zicht houden op uw vloot en werkstromen, om moge-

lijkheden op te sporen om geld te besparen en prestaties 

te verbeteren.  Onze regelmatige beoordelingen van uw 

vloot, printvolume en financiële gegevens bieden u con-

stante transparantie en controle. bovendien kunt u zien 

of we de overeengekomen doelstellingen realiseren en 

een duidelijk rendement op uw investering genereren. 

Assess ontwerpen implementeren Beheren optimaliseren

ZOeK Naar SuPerieure ServiCe

Assess ontwerpen implementeren Beheren optimaliseren

KijK vOOruiT

ONderHOud:
uitgebreide servicepakketten voor 

een maximale beschikbaarheid

TOeZiCHT OP afSTaNd:
biedt proactieve ondersteuning

TOeGewijde Hardware- eN 
SOfTwareONderSTeuNiNG:
iT-teams op afstand of ter plaatse, voor 

maximale prestaties en betrouwbaarheid

auTOMaTiSCHe aaNvulliNG 
vaN verbruiKSMaTerialeN:
voor minder problemen en stilstand

reGelMaTiGe PreSTaTie-
CONTrOleS:
Met persoonlijke vergaderingen en rapporten 

met managementinformatie (Mi) om uw 

absolute tevredenheid te garanderen

KYocERA MDs verhoogt de productiviteit 
door het stroomlijnen van werkstromen, het ver-
beteren van printerprestaties en het elimineren 
van tijdrovende administratieve werkzaamheden.

GeGeveNSaNalYSe:
Met analyses van beschikbaarheid en optima-

lisatiemogelijkheden kunnen wij de financiële 

waarde van onze services bepalen

PriNTerParK:
Zorg dragen dat uw voorzieningen aan uw 

eisen blijven voldoen

iMPaCT OP HeT Milieu:
analyse van de CO

2
 footprint garandeert 

dat doelstellingen worden behaald

reGelMaTiGe CONTrOleS eN 
TevredeNHeidSONderZOeKeN



PRoDuctiVitEit:
SliMMere PrOCeSSeN eN GrOTere beSCHiKbaarHeid

Kort gezegd, heeft KYOCera MdS bewezen dat het 

kan zorgen voor betere efficiëntie, productiviteit en 

resultaten binnen uw gehele organisatie. benieuwd ZOeK Naar Meer vaN alleS

wat u kunt besparen? Neem contact op met onze 

afdeling MdS.

* bron: Photizo Group 2011

KYOCera MdS stroomlijnt de printprocessen binnen uw onderneming en reduceert de kosten voor printen 

en kopiëren. van directe besparingen in energieverbruik en verbruiksmaterialen, tot minder voor de hand 

liggende besparingen – zoals tijdsbesparingen door efficiënter ingerichte werkstromen. 

Onze volledig beheerde oplossing zorgt ervoor dat uw iT-personeel geen tijd verspilt aan routineklusjes. 

Toezicht op afstand en vlootbeheer reduceren bovendien de stilstandtijd. ultramoderne software maakt 

documentbeheer sneller en effectiever. en dankzij één enkel contactpunt verliest u geen kostbare tijd.

KYOCera MdS helpt u onnodig printen te voorkomen, en uw energieverbruik en afval te verminderen. we 

kunnen u ook adviseren over energiebesparende machines en de duurzame eCOSYS-technologie, om de 

impact op het milieu nog kleiner te maken.

beheren van de toegang tot hardware via gebruikersverificatie, toezicht houden op uw machines en netwerk, 

en aanbevelen van software die zorgt voor een veiligere overdracht van papier naar een digitaal formaat. dit 

zijn slechts enkele manieren waarop wij een volledig beschermde documentinfrastructuur kunnen creëren.

KostEn:
GeMiddeld 30 % laGere OuTPuTKOSTeN*

alleen met een algemeen printbeleid voor de gehele onderneming kan aan de op dat moment geldende 

richtlijnen – zoals SOx, iSO en nieuwe milieunormen – worden voldaan. Met onze software op maat hebt u 

een set eenvoudige, geautomatiseerde oplossingen in handen om alles in goede banen te leiden, van eco-

nomische efficiëntie tot productiviteit en milieubescherming.

MiLiEu:
GeMiddeld 60 % MiNder CO2-uiTSTOOT*

VEiLiGhEiD:
beSCHerMeN vaN waardevOlle GeGeveNS

nALEVinG:
SOfTware OP MaaT vOOr reGelGebaSeerd PriNTeN



ZOeK NieT verder

KYOCera MdS is flexibel en kan worden aangepast aan 

ondernemingen van iedere omvang, zodat u altijd be-

schikt over alles wat u nodig hebt. van ‘lichte’, voordelige 

programma’s voor MKb’s tot een volledige nieuwe infra-

structuur voor internationale ondernemingen. KYOCera 

MdS bewijst zich overal ter wereld.

BAMBuRi cEMEnt:

optimaliseren van machineinfrastructuur zodat deze 

voordeliger en eenvoudiger kon worden onder- 

steund. “dit initiatief voldoet aan onze drie onderne-

mingsdoelstellingen: we hebben kosten bespaard, de 

efficiëntie verhoogd en ons documentbeheer verbeterd. 

Het team van KYOCera kwam met een geweldig voor-

stel en een oplossing die onze verwachtingen overtrof.”

herbert Mulindwa, service Delivery & infrastructure 

Manager, Bamburi cement, Kenia

nEw coLLEGE DuRhAM:

Kostenbesparingen in een complexe omgeving met 

20.000 gebruikers. “een van de belangrijkste voordelen 

van KYOCera Managed document Services is de inzich-

telijkheid van de printkosten. we weten nu exact wat onze 

maandelijkse kosten voor het printnetwerk zullen zijn, én 

we staan niet meer voor nare verrassingen als het op ser-

vicekosten aankomt!”

Alan Race, ict Manager, new college Durham, u.K.

GEMEEntE nAuMBuRG:

hoe zelfs kleine steden grote besparingen kunnen be-

reiken. “andere gemeenten waren enorm verrast door 

hoeveel er kan worden bespaard via de kopieer- en 

printinfrastructuur. Ze komen nu naar ons toe om te zien 

wat we hebben bereikt.”

Matthias walther, Data Processing systems Manager, 

Gemeente naumburg, Duitsland

citY of AuGsBuRG:

Verminderen van kosten en co2-uitstoot in over-

heidsinstelling. “dankzij de hoge kostenefficiëntie lo-

pen de besparingen nu op tot ruim 25%. de cijfers liegen 

er niet om. we gaan dus zeker door met het herstructu-

reren van onze vloot.”

Anke Lemke, head of it Procurement, Gemeente 

Augsburg, Duitsland

VzAjEMnA:

Gebruikerstevredenheid via kostenefficiënte oplos-sin-

gen. “Sinds we zijn overgestapt op de apparatuur van 

KYOCera, hebben wij onze print- en kopieerkosten met 

ruim 20% kunnen reduceren. we kunnen onze printvo-

lumes nu goed onder controle houden. Onze gebruikers 

geven aan dat ze zeer tevreden zijn met de nieuwe oploss-

ing.”

Bojan jurca, M.sc., it Director, Vzajemna, slovenië

MERcAtoR:

Grotere efficiëntie door oplossingen op maat en een 

kleinere en optimalere hardwarevloot. “de implemen-

tatie van de documentoplossingen van KYOCera luidt 

een nieuw tijdperk van documentbeheer in. we hadden 

print-, kopieer- en scanoplossingen nodig die naadloos 

zouden integreren in onze bestaande iT-infrastructuur. 

de oplossingen die het technologische platform van 

KYOCera te bieden heeft en de geweldige betrokkenheid 

van onze lokale partner overtroffen onze verwachtingen, 

ook al waren deze erg hoog.”

Matija Bonjak, it Manager, Mercator, Kroatië 

DELoittE:

terugbrengen van de vlootomvang voor een betere 

kwaliteit en kostenefficiëntie. “we zijn nu in staat om 

een consistent en kwalitatief hoogstaand imago te pre-

senteren aan de markt, wat in lijn is met onze onder-

nemingsdoelstellingen om onze klanten uitzonderlijk 

goede managementoplossingen te bieden. Het team 

van KYOCera is echt gemotiveerd om de verwachtingen 

van ons als klant te overtreffen. KYOCera is voor ons een 

zeer winstgevende zakenpartner.”

Mr simon njuguna, Regional Manager EA information 

technology, Deloitte, Kenia


