
Ricoh’s Managing Enterprise Output 
stelt organisaties in staat om aan te 
sturen waar en hoe documenten worden 
geproduceerd en afgeleverd, zodat 
ze hun output kunnen optimaliseren 
en hun voordeel te behalen uit 
kostenbesparingen en efficiëntere 
bedrijfsprocessen.

Managing
Enterprise 
Output

Optimaliseer de afdruk- 
en outputprocessen in 
uw gehele organisatie



Meer transparantie en controle... 

Veel organisaties denken dat optimalisatie van 
documentprocessen in kantooromgevingen het 
grootste deel van de kosten voor documentoutput 
aanpakt. Er zijn maar weinig organisaties die andere 
documentprocessen uit het bedrijf onder de loep 
nemen om nóg meer kostenbesparingen 
te realiseren.

De meeste organisaties maken gebruik van 
uiteenlopende afdrukmogelijkheden: een 
desktopprinter of MFP, een huisdrukkerij of 
centrale repro (CRD), datacentrum en postkamer, 
maar ook externe grafi mediabedrijven.

Vaak is het die organisatie brede omgeving die 
verantwoordelijk is voor het grootste volume. 
Deze volumes en deze hoogwaardige documenten 
worden vaak niet beheerd en bieden meer 
mogelijkheden voor grote kostenbesparingen 
en verbeteringen aan bedrijfsprocessen.

Door het documentvolume van de gehele 
organisatie in kaart te brengen, ontstaat er meer 
transparantie en betere controle over de kosten 
van documentcreatie, -productie en -distributie.

De overgang van afdrukbeheer naar 
bedrijfsbrede documentoptimalisatie leidt tot:

Geoptimaliseerde output zorgt voor 
grotere kostenbesparingen

Inzicht in het gehele documentproces

Er kunnen nieuwe fi nanciële, effi ciënte en 
milieuvoordelen worden behaald, naast 
optimalisatie van de afdrukomgeving op kantoor. 
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Een bedrijfsbrede outputstrategie Belangrijkste 
kenmerken

Met de Ricoh Managing Enterprise Output (MEO) oplossing worden alle documentprocessen in één 
centraal workfl owsysteem ondergebracht. Het helpt organisaties om weloverwogen beslissingen te 
maken over verbeteringen aan de afdruk- en documentworkfl ow, maar ook om een organisatiebrede 
strategie te hanteren die dekosten voor documentproductie en -distributie inzichtelijk maakt.

Het maakt niet uit hoe de documenten worden aangemaakt, Ricoh heeft de juiste technologie of 
middelen in huis om ze te beheren.

We kunnen organisaties ook helpen om de kritieke informatieprocessen door de gehele organisatie 
of naar buiten toe te verbeteren. Door middel van een intelligente, geautomatiseerde workfl ow 
kunnen we gegevensverwerking en documentoutputbeheer vanuit elke bron vereenvoudigen. 
Dit stelt organisaties in staat om van trage, papieren processen over te stappen op snelle digitale 
workfl ows die documentdistributie naar meerdere kanalen mogelijk maakt. Omdat onze oplossing 
schaalbaar is, optimaliseert het de output over de gehele organisatie of in één documentintensieve 
omgeving die verspreid is over meerdere bedrijfslocaties.

• Beheer van kantoorprinters 
en digitale productiesystemen 
in één oplossing 

• Verzend printopdrachten 
via e-mail, mobielof Internet

• Universeel postscript 
printerstuurprogramma

• Beveiligd afdrukken

• Toewijzing van afdrukkosten 
(accounting)

• Geautomatiseerde 
documentworkfl ows

• Distributie via meerdere 
kanalen

• Overstap van papier naar 
digitaal

• Gegevens- en 
documenttransformatie

• Centraal printopdrachtbeheer

• Uitgebreide tracering 
en rapportages
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Managing Enterprise Output
Belangrijkste voordelen

• Centraliseert alle documentoutputprocessen in één workfl owoplossing

• Meer controle over printers, documentaanvragen, volumes en kosten

• Beheer output van ERP-systemen, mainframes of andere hostplatforms

• Converteer of transformeer gegevens of documenten in ieder gewenst format of indeling

• Distribueer documenten in verschillende formaten of indelingen via meerdere kanalen 

(waaronder drukwerk, e-mail, mobiel apparaat en Internet)

• Breng softwareworkfl ows of serverwachtrijen van meerdere fabrikanten naar één 

beheeromgeving , zodat uw IT-kosten afnemen

• Routeer printopdrachten naar de meest geschikte printer of afdrukbewerking

• Verbeter de documentbeveiliging, traceerbaarheid en naleving

• Stel mobiele werkers in staat om printopdrachten te verzenden naar een centrale afdruklocatie, 

waardoor de kosten van het inschakelen van externe leveranciers afnemen

• Voorkom afval en drukwerkvoorraden door on-demand te printen

• Zorgt ervoor dat uw personeel productiever wordt, dat kantoorprinters altijd beschikbaar zijn 

en leidt grote printopdrachten naar de centrale repro



De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifi eke businesscases. De resultaten kunnen 
verschillen afhankelijk van individuele omstandigheden. Alle namen van bedrijven, merken, producten en services zijn eigendom 
van en geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Alle rechten 
voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of 
volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Als internationaal bedrijf gespecialiseerd in kantoorprinters, production printoplossingen, documentbeheersystemen, 
netwerkapparaten en IT-diensten, biedt Ricoh totaaloplossingen voor informatie en communicatie die voor extra effi ciëntie 
en lagere kosten zorgen.

Ricoh’s bewezen document- en gegevensoplossingen helpen organisaties om veranderingen door te voeren en stijgende 
kosten aan te pakken. Onze oplossingen helpen hen om de overstap te maken van afdrukbeheer naar volledige controle 
over al hun documentprocessen via invoering van een organisatiebrede documentoutputstrategie.

Over Ricoh
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Managing Enterprise Output is een modulair platform dat met uw bedrijf meegroeit. Het vereenvoudigt het beheer van 
outputprocessen vanuit toepassingen op meerdere besturingsplatforms. Het centraliseert documentdistributie via print, 
digitaal, e-mail en Internet.
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