
1/7

WERK VEILIGER EN GEMAKKELIJKER MET MANAGED PRINTING 

VOLLEDIGE ONTZORGING 
RONDOM PRINT MET 
FLEXIPRINT VAN SPIE  



Ontdek in deze whitepaper hoe ook úw organisatie 
profiteert van deze voordelen met FlexiPrint. 
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DE CLOUD IS DE NIEUWE NORM 

ALLES DRAAIT TEGENWOORDIG  
OM FLEXIBILITEIT

Om klanten echt goed te kunnen helpen, is het 
belangrijk dat uw productiviteit zo min mogelijk 
beperkingen kent. Een flexibele inrichting van uw IT 
is dan een voorwaarde. Tegelijkertijd mag flexibiliteit 
echter nooit ten koste gaan van uw dataveiligheid. Een 
optimale balans tussen deze twee zaken is dan ook 
gewenst. De cloud maakt het mogelijk. 

Waarom de cloud u makkelijker laat werken
De cloud maakt het mogelijk locatie-onafhankelijk 
te werken. Collega’s zijn niet langer gebonden aan 
het kantoor voor hun productiviteit; ook thuis en 
op flexplekken kunnen collega’s probleemloos aan 
de slag. Deze flexibiliteit verhoogt de productiviteit, 
en maakt het mogelijk sneller te reageren op 
klantverzoeken. Dat draagt sterk bij aan uw 
dienstverlening. Werkplekbeheer, zoals updates en 
beveiligingsmaatregelen, kunnen door de beheerder op 
afstand worden uitgevoerd. Daardoor bespaart u tijd 
en werkt u gemakkelijker, veiliger én kostenefficiënter. 
De cloud biedt dan ook de juiste flexibiliteit die 
tegenwoordig nodig is.

FlexiPrint – wel de lusten, niet de lasten
Deze mogelijkheden zijn ook van toepassing op 

uw printomgeving. SPIE maakt dit mogelijk met de 
managed printing service FlexiPrint. Met deze dienst 
wordt u volledig ontzorgd op printgebied. Op afstand 
worden alle printlocaties, ook die in verschillende 
landen, voor u beheerd en beveiligd. Uw toner/
inktverbruik wordt daarbij gemonitord. Met FlexiPrint 
bent u verzekerd dat uw volledige print fleet altijd up-
to-date en sterk beveiligd is.  

Waarom kiezen voor managed printing?
•	  Altijd een toekomstbestendige print fleet op maat 
•	 Toonaangevende oplossingen van HP
•	  Gecentraliseerd beheer van meerdere printlocaties 
•	 Geen omkijken naar beheerwerkzaamheden
•	  Gunstige kostenmodellen op basis  

van uw verbruik 
•	  Maximalisatie van de levensduur  

van uw printomgeving 
•	 Support met een druk op de knop
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Managed printing is een dienstverlening die op 
afstand alle werkzaamheden voor u verzorgt. Denk 
aan installatie, configuratie, het onderhoud en de 
beveiliging van printers, evenals het proactief beheer 
van inkt en toners op alle printlocaties. Beheertaken 
worden via de cloud uitgevoerd, zonder dat u daar 
omkijken naar heeft. We optimaliseren de volledige 
levenscyclus van uw printomgeving, waardoor u tijd en 
geld bespaart.

Zo profiteren de organisatie, de IT-afdeling en de 
medewerkers van een veilige en effectieve print-
oplossing. We lichten de voordelen graag voor u uit:

1 Productiever werken
Managed printing verbetert uw productiviteit.  

Uw organisatie werkt met snelle en gebruiksvriendelijke 
HP-netwerkprinters voorzien van de nieuwste 
functionaliteiten. Beheertaken kunnen via de cloud 
uitgevoerd worden, waardoor uw printers op al uw 
locaties in topconditie blijven. Dankzij software en 
apps software op maat print u eenvoudiger op afstand 
en heeft u optimaal inzicht in uw printverbruik. En 
dankzij automatische just-in-time delivery zit u nooit 
zonder inkt en toners. Hierdoor bespaart u veel tijd en 
u werkt optimaal en zonder oponthoud door.

2 Betere dataveiligheid
De security van al uw netwerkprinters dient altijd 

up-to-date te zijn. Is dat niet het geval, dan loopt u 
mogelijk risico. Cybercriminelen kunnen zich dan 
eenvoudig toegang verschaffen tot uw bedrijfsnetwerk. 
Ook opgeslagen en afgehandelde printopdrachten 
moeten goed beveiligd zijn om datalekken te 
voorkomen. De security op HP-hardware wordt 
beschouwd als de beste en meest krachtige in de 
markt1. Je profiteert onder andere van hoogwaardige 
gebruikersauthenticatie, opdrachtversleuteling en 
netwerkbeveiliging. Hiermee vermindert u het risico op 
datalekken. 

Aanvullend profiteert u met FlexiPrint van professionele 
security op afstand. Mogelijke dreigingen worden 
gedetecteerd en verwijderd voordat er problemen 
ontstaan. Uw netwerk en zakelijke data zijn dag en 
nacht sterk beveiligd tegen aanvallen van binnen- en 
buitenaf. Zo houdt u meer grip op uw dataveiligheid, 
ook als uw collega’s op afstand werken.

3 Optimaal beheergemak
Om uw printomgeving veilig en functioneel te 

houden is consistent beheer en onderhoud essentieel. 
Dat zelf doen kost de nodige tijd en focus. Managed 

HET GEMAK VAN MANAGED PRINTING

BESPAAR TIJD EN GELD

1 - bron: IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment 
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printing neemt u ook deze taken uit handen. We 
installeren en configureren uw printers, updaten en 
monitoren uw printomgeving op afstand en bieden 
proactief advies over mogelijke verbeterpunten in uw 
fleet. Dit verzekert u ervan dat alle printlocaties altijd 
up-to-date zijn, waardoor u productief en veilig blijft 
werken. 

4 Eenvoudig schaalbaar
Uw printbehoefte kan door de tijd veranderen.  

Soms moeten er nieuwe printers of functionaliteiten 
worden toegevoegd. Ook uw inkt- en tonerverbruik wil 
nog wel eens veranderen. Managed printing stelt u in 
staat snel en flexibel bij te schalen als de situatie daar 
om vraagt. Uw printomgeving is daardoor altijd in lijn 
met uw zakelijke behoeften, met een hogere mate van 
efficiëntie en productiviteit als grote voordelen.

5 Betere kostenefficiëntie
Met managed printing maakt u een einde aan 

onnodige investeringen. De dienst is beschikbaar 
tegen een vast bedrag per maand, waarin alle 
beheerwerkzaamheden zijn inbegrepen. U weet 
dus altijd waar u aan toe bent en komt niet voor 
onverwachte financiële verrassingen te staan. Uw 
inktverbruik is daarnaast beschikbaar via een pay-as-

you-print-model. Hierbij betaalt u een vast bedrag per 
pagina. Uw inkt- en tonervoorraad wordt automatisch 
bijgevuld op basis van just-in-time. Dit maakt uw 
verbruik voorspelbaar, waardoor een einde komt aan 
overbodige inkoop en de daaraan verbonden kosten.

6 Duurzamer ondernemen
Managed printing via FlexiPrint vermindert uw 

ecologische footprint. Aan de basis hiervan staat onze 
ISO 14001-certificering. Deze certificering toont aan 
dat duurzaamheid een doorslaggevende rol speelt 
in onze dienstverlening. Door beheer en beveiliging 
op afstand blijft uw hardware langer in topconditie. 
Dat leidt tot een optimale levensduur en een lagere 
vervangingsvraag. Ook stellen we een printbeleid voor 
u op; uw verbruik wordt hierbij in lijn gebracht met uw 
behoeften, waardoor u geen onnodige verbruikskosten 
meer heeft.  

Aanvullend profiteert u van een recycletraject waarmee 
u zeker weet dat uw oude hardware en gebruikte 
verbruiksartikelen op verantwoorde wijze wordt 
verwerkt. Goed voor het milieu, en u toont aan dat 
duurzaamheid ook binnen úw organisatie hoog in het 
vaandel staat. 
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Het Flexiprint-portfolio laat organisaties de voordelen 
van HP’s hoogwaardige printoplossingen ervaren. Het 
portfolio bieden niet alleen meerwaarde voor kantoor, 
maar biedt ook oplossingen voor de thuiswerkplek. 
Aanvullend biedt HP Workpath interessante 
mogelijkheden om papieren workflows te digitaliseren 
en de printomgeving zo nog efficiënter in te richten. 

Toekomstbestendige netwerkprinters  
voor iedere werkomgeving
Het Flexiprint-portfolio bestaat uit HP-printers uit de 
LaserJet- en PageWide-serie, die onderverdeeld zijn 
in het Pro-segment, ideaal voor de thuiswerkplek, en 
Enterprise voor grootschaligere werkomgevingen. 

Ideale oplossingen voor de thuiswerkplek
HP PageWide-printers uit het Pro-segment zijn 
ideaal voor de thuiswerker. Hiermee wordt de 
thuiswerkplek voorzien van gebruiksgemak en 
veiligheid rondom printing. De modellen in dit 
segment zijn ook beschikbaar als MFP, waardoor 
beheer op afstand ook voor de thuiswerkplek 
beschikbaar wordt. Hiermee kan de thuiswerkplek 
worden voorzien van moderne printfunctionaliteit, 
wat sterk bijdraagt aan de productiviteit. 

Krachtige printoplossingen voor kantoor
Voor kantoorgebruik zijn er de HP LaserJet- en 
HP PageWide-printers uit het Enterprise-segment. 
Deze voorzien organisaties van uitgebreide fleet 
management-mogelijkheden en de meest krachtige 
securityfeatures. Er is ruime keuze uit modellen 
voor iedere printbehoefte, die allen op afstand 
uitgebreid kunnen worden beheerd. Hiermee worden 
organisaties voorzien van toekomstbestendige en zeer 
flexibele printmogelijkheden.

Digitaliseer je papieren workflow met HP Workpath
Met de HP Workpath-apps digitaliseer je 
papiergebaseerde workflows. Dat doe je eenvoudig 
vanaf de printer zelf, waar je binnen enkele handelingen 
de gewenste taak selecteert. Denk aan het direct 
opslaan van documenten in Google Drive of het 
uploaden ervan naar Sharepoint. Andere voorbeelden 
zijn het digitaal accorderen van onkostenrapporten en 
offertes. HP Workpath werkt via apps met ieder een 
eigen functie. Aanvullend heb je de mogelijkheid apps 
op maat te gebruiken voor een gepersonaliseerde 
workflow. Uiteraard zorgen securitymaatregelen ervoor 
dat deze taken veilig en enkel door geautoriseerde 
personen kunnen worden uitgevoerd. Met HP 
Workpath richt u uw workflows een stuk efficiënter, 
sneller en duurzamer in. 

TOONAANGEVENDE HARDWARE VAN HP
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De meerwaarde van managed printing via FlexiPrint zit 
in een uitgebreid pakket aan diensten. Deze diensten 
omvatten uw gehele printing-levenscyclus. Dat 
betekent dat u tijdens iedere stap van a tot z wordt 
ondersteund. U bespaart een hoop tijd en moeite, 
bent verzekerd van een hoge mate van expertise, 
efficiëntie en maatwerk. Dat levert pas écht veel 
gemak op. Via FlexiPrint bieden wij u:

Advies op maat
Geen organisatie is hetzelfde. Dat geldt ook voor 
uw eisen en wensen op printgebied. Daarom kijken 
we samen met u naar de meest geschikte hardware 
voor uw organisatie en eventuele nevenvestigingen. 
Daarnaast stellen we gunstige kostenmodellen 
samen, op basis van uw behoeften. En veranderen 
die behoeften, dan verandert het kostenmodel met 
u mee. Aanvullend adviseren we u proactief over 
manieren om uw printomgeving nog efficiënter in 
te richten. Daardoor bent u altijd voorzien van een 
moderne printomgeving die bij u past.

Levering wanneer u dat wilt
Upgrades aan uw printomgeving mogen uw 
productiviteit niet in de weg staan. Hetzelfde geldt 
voor de aanvulling van inkt en toners. Samen met 
u bepalen we daarom het beste moment voor deze 
zaken. Dat kan ook in de avond of in het weekend. 
Uw printomgeving is daardoor altijd up-to-date, 
zonder dat uw collega’s beperkingen ondervinden in 
hun productiviteit. 

Installatie en configuratie op basis van uw wensen
Met FlexiPrint ervaart u snel alle voordelen van modern 
printen. Alle werkzaamheden rondom installatie en 
configuratie worden voor u verzorgd. U beschikt 
direct over de juiste (beveiligings)instellingen en kunt 

AANVULLENDE DIENSTVERLENING 

LIFECYCLEBEHEER 
OP BASIS VAN 
MAATWERK EN 
ONTZORGING 

daardoor direct aan de slag. Ondertussen bespaart uw 
eigen IT-afdeling de nodige tijd en moeite.

Beheer en monitoring via de cloud
Op afstand houden we al uw printlocaties functioneel 
en up-to-date. Via de cloud wordt de software van 
uw printers periodiek bijgewerkt. Uw printers blijven 
functioneel en uw collega’s productief. Rapportages 
bieden u inzicht in het verbruik en de status van uw 
printomgeving. En zien we ruimte voor nog meer 
efficiëntie, dan adviseren we u hier direct over. Zo 
hoeft u zich geen zorgen te maken over de werking 
van uw printomgeving.

Security op basis van hoge standaarden
Toekomstbestendige hardware van HP voorziet u 
van moderne printbeveiliging, die we tijdens het 
configuratieproces voor u instellen. Een voorbeeld is 
HP’s kenmerkende self-healing technologie. Hiermee 
herstelt het systeem zichzelf volledig automatisch 
na een cyberaanval, wat zorgt voor zeer krachtige 
security. Ook na levering en installatie blijft uw 
printomgeving goed beveiligd tegen zaken als 
hackers en ransomware. Dat doen we door middel 
van periodieke updates en monitoring op afstand. 
Eventuele kwetsbaarheden en bedreigingen voor 
uw netwerk worden tijdig herkend en onschadelijk 
gemaakt. Uw zakelijke data is daardoor altijd veilig.

Service en support
Onze uitgebreide service- en supportdiensten 
houden uw printomgeving in topconditie. Eventuele 
technische incidenten worden snel voor u opgelost. 
Is uw hardware aan vervanging toe, dan zorgen wij 
ervoor dat uw hardware en eventuele restdata op 
verantwoorde en milieuvriendelijke wijze worden 
verwerkt. Onze online helpdesk staat bovendien tot 
uw beschikking voor al uw vragen en verzoeken. 
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WAAROM KIEST U VOOR MANAGED PRINTING VIA SPIE?

EXCELLENTE SERVICE IN DIENST  
VAN UW BEDRIJF

Onze gehele dienstverlening is ingericht om u flexibeler 
en productiever te laten werken. Dat doen we op basis 
van expertise en toonaangevende oplossingen, en met 
ontzorging als uitgangspunt. Een aantal kenmerken van 
onze Print & Document Management-diensten: 
•	 35 jaar knowhow in België 
•	  Maatwerk op basis van uw organisatie en werkwijze 
•	  Geautoriseerde en gecertificeerde technische dienst
•	  Breed portfolio op basis van meerdere fabrikanten  
•	  Aantoonbaar kwaliteitsmanagement op basis  

van ISO 9001 en 14001

Dat is mogelijk dankzij:
•	  Europese dekking: via de andere afdelingen  

van SPIE ICS in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk

•	  Een drietalige Support & Service Center
•	  Volledig full service-aanbod:  

een combinatie van verschillende beroepen van 
SPIE in de sectoren Smart City, e-fficient buildings, 
Energies & Industry Services

•	  Wendbaarheid: moduleerbare en  
evolutieve oplossingen

Over SPIE
SPIE ondersteunt organisaties in hun digitale 
transformatie om ze slimmer, efficiënter en 
toekomstbestendiger te laten werken. Onze diensten 
zijn verdeeld over een aantal pijlers. Dit zijn Printing & 
Document Management, Workspace, Hybrid Cloud, 
Datacenter Infrastructure en Security & Networking.

We ontwikkelen innovatieve, adaptieve en onafhankelijke 
IT-oplossingen op maat die prestaties verbeteren en 
de gebruikerservaring vereenvoudigen. Op die manier 
zijn organisaties goed voorbereid op de dynamische 
zakelijke praktijk van vandaag en morgen.

Uw voordelen:
•	  Expertise rondom toekomstbestendige  

IT-oplossingen
•	  Innovatiepower door hoog kennisniveau
•	  (Inter)nationale ervaring met key-performers  

in business
•	  Pragmatische aanpak en uitvoering door specialisten
•	  Teamwork, maar één aanspreekpunt  

voor u als opdrachtgever

Meer informatie 
Wilt u uw printomgeving ook flexibeler, maatgerichter 
en kostenefficiënter inrichten? Neem dan vandaag nog 
contact met ons op. Samen ontwikkelen we de juiste 
oplossing voor uw organisatie. 

Contact
SPIE Belgium ICS
Chaussée de Louvain, 431C -1380 Lasne
+32 2 352 83 11
ics.be@spie.com
www.spie-ics.be
Bezoek ons op LinkedIn

mailto:ics.be@spie.com
http://www.spie-ics.be
https://www.linkedin.com/company/spie-belgium-ics

