Mobile & OnDemand Printing
Flexibele, mobiele
printoplossingen
voor het onderwijs
Onderwijs

De service Mobile & On-Demand Printing
van Ricoh is specifiek ontworpen voor
de hedendaagse technisch onderlegde
studenten, leerlingen en personeel.
Ze nemen de complexiteit en kosten van
oude systemen weg en brengen eenvoud,
veiligheid en flexibiliteit naar moderne
onderwijsinstellingen.

Een nieuwe, dynamische en vooral mobiele wereld
Europese onderwijsinstellingen horen
bij de meest gerespecteerde ter
wereld. Om ervoor te zorgen dat ze
voor toekomstige studenten zowel
prestatiegericht als aantrekkelijk
blijven, hanteert de Lissabon-strategie
van de EU een moderniseringsagenda
om het onderwijs te versterken en
ervoor te zorgen dat het volop inzet
op digitaal leren en de mobiliteit van
de student.

Onderwijsinstellingen voeren een
gevecht om een veilige, flexibele en
krachtige reeks diensten te bieden
aan technisch onderlegde studenten,
leerlingen en personeel. Tegelijkertijd
proberen ze de privacy van de student
en leerlingen en kostenbesparende
maatregelen niet uit het oog te
verliezen. De aanhoudende stijging
van het aantal mobiele toestellen
vraagt om een krachtige, geïntegreerde ondersteuning voor dit soort
apparatuur, zowel op als buiten de
campus of school.

Met gloednieuwe oplossingen
zoals de service Mobile & OnDemand Printing van Ricoh kunnen
onderwijsinstellingen op elk moment
afdrukken vanaf mobiele apparaten.
Dit verbetert de servicekwaliteit
en vereenvoudigt mobiel printen.
Door gebruiksgemak en krachtige
technologie te combineren, helpt
Ricoh onderwijsinstellingen hun
service aan het personeel en de
studenten en leerlingen te verbeteren.
Tegelijkertijd nemen de kosten af en
maken ze overal en altijd studie en
samenwerking mogelijk.

89% van de mensen in onderwijsinstellingen in heel Europa zegt dat
mobiel werken impact op hun heeft*
80% van de onderwijsspecialisten stelt
dat technologie hen heeft geholpen om
productiever te zijn*
90% van de onderwijsspecialisten is dankzij
technologie vindingrijker en creatiever op
het werk*
45% van de universiteitsstudenten zegt
dat smartphones hen regelmatig helpen
bij studieopdrachten**

*Economist Intelligence Unit. Humans and machines: The role of people in technology-driven organisations. Gesponsord door Ricoh.
** http://testkitchen.colorado.edu/projects/reports/smartphone/smartphone-survey/
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Belangrijkste
voordelen

Uitmuntende afdrukkwaliteit, ook onderweg
Met de service Mobile & On-Demand Printing van Ricoh kunnen onderwijsinstellingen voldoen
aan de groeiende vraag naar mobiel afdrukken voor zowel studenten, leerlingen als personeel.
Omdat mobiele apparaten zowel op als buiten de campus of school steeds meer te vinden zijn,
moeten onderwijsinstellingen een reeks mobiele afdrukoplossingen kunnen bieden die mobiel
printen vereenvoudigen. De service Mobile & On-Demand Printing is een dergelijke oplossing.
Het biedt onderwijsinstellingen de gelegenheid om hun hele of delen van hun afdrukinfrastructuur
uit te besteden. Dit kan betalingsdiensten, toepassingsbeheer op afstand en changemanagement
omvatten, wat IT en facility management ontlast.
Mobile & On-Demand Printing verbetert de servicekwaliteit en vereenvoudigt mobiel printen.
Gebruikers kunnen hun eigen apparaten meebrengen, zodat studenten, leerlingen en personeel
overal en vanaf elk apparaat en printer kunnen afdrukken. Hiervoor hebben ze geen randapparatuur
nodig, zoals een desktop of USB. Dit omvat eveneens ondersteuning voor afdrukken op kantoor en
in een production printomgeving.
Elke oplossing is op maat gemaakt en afgestemd op de individuele behoeften van elke instelling.
De basisoplossing omvat veiligheid, flexibiliteit, eenvoud en gemak, wat mobiel printen innovatief
en gemakkelijk maakt en de dure en inefficiënte oude systemen overbodig maakt. De invoering van
onze mobiele printoplossingen heeft geen invloed op uw huidige IT-infrastructuur. Dit verbetert de
veiligheid en kwaliteit van de dienst voor uzelf en uw studenten.

•

Volledige IT- en
afdrukondersteuning,
waardoor interne ITmedewerkers minder
worden belast.

•

24/7 service en eenvoudig
voor de gebruiker, wat
voor naadloos mobiel
afdrukken zorgt.

•

Gelegenheid voor
onderwijsinstellingen om
kosten te verminderen
en de flexibiliteit van
hun afdrukportfolio
te verbeteren.

•

Voorzieningen,
technologie, hulpmiddelen
en experts ter plaatse,
zodat gebruikers hun
eigen apparaten kunnen
meebrengen.

Met de service Mobile & On-Demand Printing van Ricoh kunnen onderwijsinstellingen de kosten
verminderen en de service-efficiëntie verbeteren voor alle gebruikers, inclusief studenten, leerlingen en
personeel. Het kan onderwijsinstellingen helpen bij het aantrekken van studenten en fondsenwerving
door uitmuntende diensten te bieden die altijd en overal studie en samenwerking mogelijk maken.

Elk document
Elk apparaat
Iedereen
Overal
Elke infrastructuur

E-mail

Internet
Student en
leerlingenportal

Printerstuurprogramma

Mobiel

Afbeelding 1: Zo werkt het. Met de service Mobile & On-Demand Printing van Ricoh kan overal en op elk moment worden gestudeerd en samengewerkt.
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Over Ricoh
Als internationaal bedrijf gespecialiseerd in kantoorprinters, production printoplossingen, documentbeheersystemen en
IT-diensten, biedt Ricoh onderwijsinstellingen totaaloplossingen die het onderwijs daadwerkelijk kan verbeteren.
Wij geloven in samenwerking, optimalisatie en innovatie. Elk product en elke dienst die we bieden is op de behoeften van
elke klant afgestemd. Met deze strategie zorgen we ervoor dat elk project op maat gemaakt is en elke oplossing uniek is.
Hier volgen enkele voorbeelden van ons werk:

Casestudy: ROC Leeuwenborgh

Studenten kunnen gemakkelijk vanaf hun eigen
laptops of smartphones afdrukken
Tegenwoordig bezitten alle studenten een smartphone. Deze explosieve groei van technologie zadelt
IT-afdelingen in het onderwijs op met nieuwe uitdagingen. Studenten brengen immers hun apparaten
mee naar de campus of school en verwachten dat ze vanaf hun telefoon of laptop kunnen afdrukken.
Ricoh’s klant, het Limburg ROC Leeuwenborgh, werd met deze trend geconfronteerd.
Het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs, beroepsopleidingen,
om-, bij- of nascholingsonderwijs en bedrijfstrainingen in Nederland wist ook niet goed wat te doen
met de oude afdrukstructuur. Het IT-team merkte dat het uit heel wat verschillende printers bestond,
waardoor er geen duidelijk beeld was van het afdrukgedrag of -kosten.
Ricoh kreeg de taak om een systeem te leveren dat de afdrukstructuur vereenvoudigde, veilig mobiel
afdrukken bood aan studenten en het netwerk van de universiteit niet overbelastte. Na grondig
advies ontwikkelde Ricoh een oplossing die op Ricoh servers werkt en niet op die van het ROC
Leeuwenborgh. Deze constructie ontziet het universiteitsnetwerk van extra belasting.

Er worden geen
documenten van studenten
meer opgeslagen op ons
netwerk. De mobiele
printservice van Ricoh werkt
buiten ons netwerk om,
op een server van Ricoh.
Ideaal."
Jan Peeters, IT-specialist bij
ROC Leeuwenborgh

Studenten en personeel drukken vanaf hun eigen mobiele apparaat bestanden af via een gepersonaliseerde website. Dit kunnen ze doen door een bijlage aan een e-mail toe te voegen, door een
bestand te uploaden of via een printerstuurprogramma, rechtstreeks via Microsoft Office. Studenten
maken online een account aan en kopen afdruktegoed. Zo kunnen ze privé afdrukken en wordt
onnodig afdrukken in kleur geminimaliseerd.
Ricoh draagt de verantwoordelijkheid voor alle verrekeningen, betalingen en het beheer. Op deze
manier kan de IT-afdeling zich concentreren op belangrijkere taken. In totaal levert de samenwerking
met Ricoh het ROC Leeuwenborgh een jaarlijks besparing op van €140.000.

www.ricoh-europe.com

De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifieke 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 © 2013 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.
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