Case: Zorggroep Tellens

Zorggroep Tellens
print CO2-neutraal.

Uitdaging
• Energiezuinig en CO2-neutraal

Zo duurzaam mogelijk werken.
Zorggroep Tellens is onlangs door Ricoh gecertificeerd als organisatie
die CO2-neutraal afdrukt. De instelling verleent zorg op en vanuit
26 verschillende locaties in de provincie Friesland. Groen denken
kenmerkt en onderscheidt Zorggroep Tellens. Hoofd Stafbureau
Robbert van Heijningen: “We werken zo mogelijk energieneutraal
ofwel met gebruik van duurzame energiebronnen.
Enkele voorbeelden: we gebruiken energie opgewekt uit water,
hebben zonnepanelen en gebruiken energiezuinige - en enkele
volledig elektrische auto’s. Jaarlijks houden we een milieubarometer
met energiebespaarscans bij, met als doel onze werkprocessen zo
duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarom hebben we ook wat
betreft printen en kopiëren samen met Ricoh een grote groene
stap gezet. Daarvoor is het belangrijk het afdrukgedrag van de
medewerkers te veranderen: minder overbodige prints maken
en dubbelzijdig printen. Daarnaast moet je natuurlijk zorgen voor
een duurzame afdrukomgeving, met energiezuiniger apparatuur.”

afdrukken;
• Uniformiteit qua merk en type;
• Juiste afdrukfunctionaliteiten op de
juiste plaats;
• Vertrouwelijk printen.

Oplossing
• Analyse apparatuur-gebruik-kosten;
• Plaatsing 67 Ricoh MFP’s;
• Follow-me printsysteem;
• Implementatie @Remote, Streamline
NX en Ricoh Carbon Balanced
Printing concept.

Efficiënt en milieubewust afdrukken.
Minder apparaten, compenseren van CO2-uitstoot.

Systeembeheerder Pier van der Wal: “We beschikten op onze 26
locaties in totaal over 165 printers en copiers. Diverse merken en
modellen. Veelal verouderd, dus niet energiezuinig. Deze onoverzichtelijkheid zorgde voor een complex beheer van de apparatuur
en supplies. Om deze redenen bood Ricoh aan onze afdrukomgeving
te analyseren en een optimalisatievoorstel te doen. Dit resulteerde in
vervanging van alle 165 apparaten door slechts 67 energiezuiniger
MFP’s, waarmee we veel efficiënter kunnen printen, kopiëren en
scannen. Met op elke locatie een mogelijkheid tot afdrukken in kleur,
ook op A3. Ricoh installeerde de beheertools ‘@remote’, dat tellerstanden registreert en de tonervoorraad bijhoudt, en Streamline NX
dat inzichtelijk maakt wie, wat, waar print en zorgt voor de juiste
routering van gescande documenten. ” Van Heijningen: “Ook
gebruiken we Ricoh’s Carbon Balanced Printing concept, waarmee
energieverbruik en CO2-uitstoot wordt berekend en gecompenseerd
met CO2-credits, afkomstig uit schone energieprojecten, die Ricoh
ondersteunt.”

Bewuster en beveiligd printen.
Van der Wal: “Met de implementatie van een follow-me systeem
kunnen we beveiligd printen. Medewerkers geven een printopdracht
vanuit de PC en pas als ze hun gebruikerspas voor de lezer van een
willekeurige MFP houden, wordt het geprint. Standaard dubbelzijdig
en in zwart/wit. Vertrouwelijke P&O- en cliëntdocumenten worden
na scanning vanuit de MFP rechtstreeks naar digitale dossiers geleid.
Zonder extra handeling. Iedereen print nu veel bewuster, enerzijds
doordat men geen printer meer op het bureau heeft, anderzijds
doordat bekend is dat alle printactiviteiten geregistreerd worden.”
Van Heijningen: “De betrokkenheid van de medewerkers bij ons
streven naar duurzaam werken is groot. Dat we naast milieubewuster
en efficiënter printen ook nog eens besparen op onze afdrukkosten,
is ideaal.”

Resultaat
• Van 165 naar 67 afdrukapparaten;
• Energiezuiniger afdrukken;
• Gemakkelijker beheer;
• Vertrouwelijk printen;
• Registratie van afdrukactiviteiten;
• Monitoring en compensatie
CO2-uitstoot.

“Met minder apparaten en bewuster afdrukken verlagen
we energieverbruik en CO2-uitstoot en gaan we er qua afdrukfunctionaliteiten ook nog eens aanzienlijk op vooruit.”
Robbert van Heijningen, Hoofd Stafbureau Zorggroep Tellens.
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