
Ricoh myPrint

Stel medewerkers en gasten 
in staat om altijd en overal 
mobiel te printen



Nieuwe manier van werken

Het computerlandschap verandert snel. In organisaties 
worden vaste computers en netwerken vervangen door 
mobiele apparaten, zodat de medewerkers en gasten tijd- en 
plaatsonafhankelijk kunnen werken.

Wanneer steeds meer gebruikers met mobiele apparaten 
gaan werken, is het belangrijk dat uw organisatie hen kan 
blijven ondersteunen. Onderdeel van deze ondersteuning is 
dat mobiele gebruikers gebruik kunnen blijven maken van 
de printfaciliteiten.

Stel medewerkers en gasten in staat 
om altijd en overal mobiel te printen
Met Ricoh myPrint kunt u eenvoudig medewerkers en gasten 
op flexibele en veilige wijze mobiel laten printen.

Ricoh mPrint biedt mobiele gebruikers een eenvoudige en 
intuïtieve manier om documenten te printen vanaf de meest 
uiteenlopende mobiele apparaten. Het is een server-based 
software platform dat geïntegreerd wordt met output- 
en apparaatbeheer oplossingen, zoals Streamline NX en 
Equitrac.

Met Ricoh myPrint zorgt u daarnaast dat mobiel printen 
beheersbaar en controleerbaar wordt. Resultaat is een 
printomgeving die naadloos aansluit op de nieuwe manier 
van werken. 
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Afbeelding 1: Flexibel mobiel printen met Ricoh myPrint.

In combinatie met output- en apparaatbeheer oplossingen zoals StreamLine NX biedt Ricoh myPrint 
mobiele werkers maximale flexibiliteit. Zij kunnen zelf bepalen hoe zij printopdrachten indienen en waar 
ze hun documenten ophalen.

E-mail
Internetbrowser
Windows / Mac
Mobiele app

Geselecteerde printer256-bits codering

Afdruktaak verzenden OphalenVerwerking



De voordelen van Ricoh myPrint

Verschillende manieren 
om te printen
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Met Ricoh myPrint kunnen medewerkers en gasten 
documenten op vier manieren mobiel printen:

Schaalbaar
Het toenemende aantal apparaten in uw organisatie 
kan uw huidige printsystemen overbelasten. Met Ricoh 
myPrint weet u zeker dat uw documentplatform goed blijft 
functioneren. 

Met Ricoh myPrint hoeft u ook geen stuurprogramma's 
meer bij te werken voor nieuwe en bestaande apparaten, 
zodat u een groeiende gebruikersgroep gemakkelijker kunt 
beheren. Het aantal gebruikers dat via elke Ricoh myPrint-
server kan worden verbonden, is onbeperkt.

Online – Via een portal dat overal toegankelijk is met 
een internetbrowser
App – Met de gratis app van Ricoh kan de gebruiker 
afdrukken op zijn Apple of Android smartphone en 
tablet
E-mail – Documenten kunnen als bijlagen naar een 
bepaald e-mailadres worden verstuurd, waarna ze 
automatisch naar de printer worden gestuurd
Stuurprogramma – Windows- en Mac-computers 
kunnen via standaard stuurprogramma's eenvoudig 
verbinding maken met Ricoh myPrint

Veiligheid
We beseffen dat de beveiliging van uw informatie essentieel 
is. Ricoh myPrint maakt gebruik van 256-bits codering. Dat is 
krachtiger dan de codering die voor online bankieren wordt 
gebruikt. Zo zijn uw documenten niet toegankelijk zijn voor 
onbevoegde gebruikers. 

De gegevens worden automatisch beveiligd zodra ze het 
apparaat van de gebruiker verlaten tot aan het punt waar 
de gegevens door de printer worden ontvangen. Dit biedt u 
en uw medewerkers en gasten de nodige gemoedsrust dat 
de informatie vertrouwelijk blijft.

Kostenbesparing
Ricoh myPrint kan bedrijfskosten besparen door de 
kosten weg te nemen die het in stand houden van een 
documentplatform en de ondersteuning van uiteenlopende 
gebruikerapparaten met zich meebrengen. Er hoeft immers 
minder tijd te worden besteed aan het bijwerken van 
stuurprogramma's en het beantwoorden van vragen van 
gebruikers.

Om het platform optimaal te benutten kan het ervaren 
serviceteam van Ricoh een betrouwbare en vlotte technische 
ondersteuning bieden.
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Controle over afdrukkosten en prestaties

Uitbreiding van uw printmogelijkheden
Als de behoeften van uw organisatie veranderen, kan Ricoh 
u helpen om uw Ricoh myPrint voorzieningen om te zetten 
in een flexibel beheerde printservice.

Laat uw eindgebruikers de flexibiliteit ervaren die Ricoh 
myPrint biedt, terwijl u geniet van eenvoudig, betrouwbaar 
en kosteneffectief document- en apparaatbeheer.

Individuele kostentoewijzing
Om de afdrukkosten van uw organisatie onder controle te 
houden, biedt Ricoh myPrint een kostentoewijzingsysteem 
op basis van individuele gebruikersaccounts. Dit is vooral 
nuttig voor organisaties met printers die tevens worden 
gebruikt door gasten (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen).

Met Ricoh myPrint kunt u een specifiek tegoed aan iedere 
gebruiker toewijzen. De gebruiker kan dan documenten 
afdrukken totdat zijn/haar tegoed opraakt. Het is uiteraard 
mogelijk met variabele prijsstellingen te werken voor 
bijvoorbeeld afdrukken in kleur, zwart-wit of het gebruik 
van A3- of A4-formaat.

Zodra een gebruiker zich heeft aangemeld, houdt Ricoh 
myPrint automatisch bij wanneer deze gebruiker de 
printservice voor het laatst heeft gebruikt. Bovendien 
worden de afdrukkosten pas van het tegoed van de 
gebruiker afgeschreven als de printopdracht op de printer 
wordt vrijgegeven.

Dankzij ons toonaangevende serviceteam kunt u op ons 
rekenen voor een hoogwaardige, betrouwbare en flexibele 
documentinfrastructuur, die de wensen van uw mobiele 
medewerkers perfect ondersteunt.

Zodra het tegoed van een gebruiker op is, kan hij/zij het 
tegoed opwaarderen door middel van online bankieren, 
een voucher of creditcard. Om gebruikers te helpen op 
de hoogte te blijven van de status van hun account, is het 
mogelijk om Ricoh myPrint automatisch een e-mail te laten 
versturen zodra het tegoed onder een bepaalde grens zakt. 
Een ander voordeel van Ricoh myPrint is dat ook beheerders 
extra tegoed kunnen toevoegen aan gebruikersaccounts, 
bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw semester of 
schooljaar.

Door de controle en het toezicht op de afdrukomgeving, 
maakt u gebruikers bewust van hun printgedrag. Zo heeft 
u met minimale inspanning de controle en het overzicht, 
terwijl u anderzijds geld bespaart.

Afbeelding 2: Gebruikers kunnen met Ricoh myPrint via hun printtegoed gebruikmaken van alle printfaciliteiten.

Printtegoed: € 10 Printtegoed: € 9,50 Opwaarderen

Voucher/ 
Creditcard

Gebruikers maken zelf hun 
persoonlijke account aan

Het tegoed wordt automatisch 
afgeschreven als een printopdracht 

wordt vrijgegeven op de printer

Gebruikers kunnen hun printtegoed 
opwaarderen door middel van 

online bankieren, een voucher of 
hun creditcard


