
In de meeste organisaties is het belangrijk dat de processen voor scannen, faxen, 

afdrukken, apparaatbeheer, beveiliging en accounting goed op elkaar zijn afgestemd. 

Zo kan er efficiënt en productief worden gewerkt. Dat geldt ook voor uw software. 

Het is tijd voor een eenvoudigere, intuïtievere manier van werken. 

Ricoh Streamline NX V3 is meer dan alleen een combinatie van 

softwareproducten. Het is een modulaire suite die gebruikmaakt van een platform 

voor uw documentgerelateerde processen. Dit omvat beheer voor apparaten en 

stuurprogramma’s, kaartverificatie, terugstorten van credits, scannen, veilig en mobiel 

printen, en uitgebreide rapportage. Gebruikers van Streamline NX hebben toegang 

tot alle functies vanaf de interface van de multifunctionele printer (MFP). Beheerders 

kunnen de software vanuit één beheerconsole beheren. En omdat Streamline NX 

modulair is, groeit het gewoon met u mee. De software biedt gebruikersvriendelijke 

toegang tot onderdelen, functies en informatie. Zo beschikt u over een complete 

oplossing waarmee IT-afdelingen eenvoudiger machineparken en uitvoer kunnen 

beheren. Bovendien biedt de software voor gebruikers meer gebruiksgemak. 

•	 Ondersteunt apparaten van verschillende 

fabrikanten

•	 Instellen van afdrukregels

•	 Snelle installatie, eenvoudige integratie

•	 Veilig scannen

•	 Printen voor gasten (optie) en mobiel printen

•	 Robuuste, out-of-the-box rapportage

•	 Nieuwe connectors voor ‘scannen naar...’

•	 Geoptimaliseerd voor Ricoh’s Smart  

Operation Panel

Een modulaire suite met gecentraliseerd apparaatbeheer, 
scannen, beveiligd afdrukken en meer

Waarom Ricoh 
Streamline NX V3?
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Ricoh Streamline
NX V3
Een krachtige suite met schaalbare, 
geïntegreerde beheertoepassingen en 
hulpprogramma's voor documenten die 
uw workflows transformeren



Streamline NX V3

Apparaatbeheer
Met Streamline NX wordt apparaatbeheer proactief 

in plaats van reactief. Zo ontvangt u bijvoorbeeld 

automatisch een waarschuwing wanneer de toner bijna 

op is of wanneer een apparaat onderhoud nodig heeft. 

U kunt ook machineparkbeheer, batchconfiguratie 

en firmware-upgrades op afstand uitvoeren.

Administratie en rapportage
Gebruik één centrale beheerconsole om alle 

facetten van Streamline NX te beheren. U heeft 

toegang tot meer dan 90 standaardrapporten 

en meer dan 35 dashboardrapporten. Volg alle 

gebruikersactiviteiten via gebruikerslogins. U kunt 

de traceringsmogelijkheden uitbreiden door extra 

modules toe te voegen voor beveiligd afdrukken, 

scannen en faxen. Stel gebruikerslimieten in 

voor afdrukken en stel uw accountingteam in 

staat de afdrukkosten beter te bepalen met 

mogelijkheden voor het terugstorten van credits.

Scannen en vastleggen
Converteer gescande papieren documenten 

naar elektronische bestanden en routeer ze naar 

e-mail, netwerk- en basismappen, ECM, fax, 

FTP en andere systemen. Connectors bieden 

integratie met line-of-business-systemen en 

voeren processen uit zoals barcodeverwerking 

en OCR. Daarnaast verwerken connectors 

gegevensinvoer, inclusief mobiele bestemmingen 

en scannen naar de cloud. Kaartverificatie beheert 

gebruikersworkflows en reguleert het scannen.

Platformoplossing

Verificatie
Verbeter de beveiliging en geef gebruikers 

tegelijkertijd eenvoudiger toegang tot Streamline 

NX. Gebruikers kunnen Streamline NX openen op 

de MFP met hun netwerkinloggegevens, PIN of via 

kaartverificatie (onderdeel van de modules voor 

scannen en vastleggen en beveiligd afdrukken).

Mobiele ondersteuning
Stuur statusalerts naar de mobiele apparaten 

van beheerders en stel hen in staat onderweg 

gebruiksrapporten te bekijken. Met de optionele 

extra modules heeft u nog meer mogelijkheden op 

het gebied van mobiel printen tot uw beschikking. 

Zo kunt u gegevens vastleggen met behulp van de 

camera op uw mobiele apparaat en ze naar een 

geselecteerde map routeren met behulp van de 

Streamline NX Input Connector. Daarnaast kunt 

u mobiele werknemers en gasten in staat stellen 

om mobiel te printen. Gekoppelde printers van 

derden worden ondersteund via de mobiele app.

Beveiligd afdrukken
Met beveiligd afdrukken vanaf gecentraliseerde 

MFP’s en printers stelt u gebruikers in staat om 

mobiel te printen. Het zorgt er tevens voor dat de 

juiste personen de juiste documenten in handen 

krijgen. Met de optie voor beveiligd afdrukken heeft u 

eenvoudig toegang tot afdrukwachtrijen door middel 

van kaartverificatie. Deze optie zorgt ervoor dat uw 

afdruktaken op de server worden bewaard totdat u 

naar een apparaat loopt en uw identiteit verifieert.

Apparaatbeheer

Verificatie

Administratie 
en rapportage

Mobiele 
ondersteuning

Scannen en vastleggen
plus kaarttoegang

Beveiligd afdrukken
plus kaarttoegang

Ricoh Streamline NX V3 richt zich op het volgende: apparaatbeheer, verificatie, administratie en 

rapportage, mobiele ondersteuning, scannen en vastleggen en beveiligd afdrukken.
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Eén gebruikersinterface
Streamline NX maakt het leerproces voor gebruikers overbodig, 

omdat na inloggen bij een MFP dezelfde vertrouwde interface wordt 

weergegeven. Het verhoogt ook de efficiëntie door beheerders de 

mogelijkheid te bieden vooraf voorkeuren in te stellen voor afzonderlijke 

gebruikers. Zo hebben gebruikers direct toegang tot de functies die ze 

het meest gebruiken. 

Eenvoudig te installeren en uit te breiden
Streamline NX kan snel worden geïnstalleerd, inclusief alle modules 

en mogelijkheden. Alle functies worden naadloos geïnstalleerd en 

geconfigureerd, zodat u snel toegang tot de benodigde functies heeft. 

De oplossing is schaalbaar naar een onbeperkt aantal printers/MFP’s die 

wel of niet aan een netwerk zijn gekoppeld. 

Centrale beheerconsole
Vereenvoudig het beheer met een toepassing voor zowel apparaat- als 

gebruikersbeheer. U kunt rechten instellen voor kleurenuitvoer per 

gebruiker en rechten voor afdrukken, kopiëren, scannen en faxen 

beheren.

Regels instellen
Met afdrukregels blijven werknemers productief, worden kosten 

bespaard en worden er minder onnodige afdrukken gemaakt. 

Streamline NX kan taken omleiden wanneer een apparaat niet werkt, 

taken opnieuw routeren als dit efficiënter is en beleid afdwingen. Denk 

hierbij aan beleid omtrent dubbelzijdig afdrukken of een verbod op het 

gebruik van kleur voor bepaalde taken.

Met het optionele Ricoh Streamline NX V3 PC Client kunnen regels ook worden 

afgedwongen voor beveiligd afdrukken en afdrukken via clientdelegering.

Realtimestatus
Statusalerts in realtime zorgen ervoor dat u niet voor verrassingen 

komt te staan, bijvoorbeeld door downtime in uw machinepark. Vanuit 

de administratie-app of de beheerconsole ziet u in één oogopslag al 

uw apparaten. Vervolgens kunt u inzoomen op de details voor meer 

informatie.

Beveiliging en controle
Streamline NX biedt ondersteuning voor 15 ingebouwde beveiligingsrollen 

en de mogelijkheid om aangepaste beveiligingsrollen aan te maken, plus 

beveiliging per apparaatgroep. Vertrouwelijke gegevens en wachtwoorden 

worden niet op de server opgeslagen. Streamline NX maakt bovendien 

gebruik van Windows®-beveiliging voor SQL Server-verbindingen. Elke 

optionele module biedt daarnaast nog extra beveiliging.

Analyse en rapportage
Gebruiksrapportage helpt u bij het maken van belangrijke beslissingen, 

zoals bij de plaatsing en toewijzing van apparaten. Er kunnen 

automatisch meer dan 90 standaardrapporten worden gegenereerd 

en via e-mail verzonden of gepersonaliseerd. De meer dan 35 

dashboardrapporten bevatten belangrijke analytische gegevens, zoals 

overzichten van documentgebruik, apparaatgebruik, energieverbruik en 

accountingrapportages. 

Digitaliseren
Digitaliseer uw documenten en formulieren met behulp van krachtige 

en zeer nauwkeurige Optical Character Recognition (OCR). Hiermee 

maakt u van papieren documenten bewerkbare gegevensbestanden. 

Het optionele Zonal OCR & Barcode biedt gerichte gegevensextractie ter 

ondersteuning van workflowbeheer.

Eenvoudig schakelen 
tussen toepassingen
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•	 Monitor het totaal aantal afdrukken, het toner- en papierniveau en andere functies 

van printers/MFP’s

•	 Verzamel gedetailleerde informatie over aantallen, alerts en statussen

•	 Service-alerts via e-mail (lokaal gegenereerd)

•	 Machineparkbeheer op afstand

•	 Stel administratieniveaus in op basis van rollen

•	 Stel afdrukregels in om bepaalde instellingen toe te staan of te beperken

•	 Beheer gebruikersrechten en -toegang en voer audits uit op taaklogboeken van gebruikers

•	 Maak het terugstorten van credits mogelijk en stel budgettaire accountlimieten in

•	 Meer dan 90 standaardrapporten, inclusief meer dan 35 dashboardrapporten en 

duurzaamheidsrapportages

•	 Scan en routeer naar e-mail, mappen, fax, desktopcomputers, FTP, ODBC, WebDAV

•	 OCR met ondersteuning voor bewerkbare indelingen, inclusief PDF, Microsoft Word en Excel

•	 Connectors bieden rechtstreekse integratie voor scannen in Microsoft® SharePoint Online®,  

SharePoint 365®, Exchange® Online, OneDrive® for Business, FileNet®, Documentum®,  

OpenText™ Content Manager en RightFax™

•	 Beheer gebruikersrechten, zoals rechten voor kleur en voor scannen, met behulp van  

kaartverificatie

Apparaatbeheer

Administratie en 
rapportage

Scannen en vastleggen

•	 Verificatie op de MFP via netwerklogin, PIN of gebruikerskaart

•	 Eenmalig inloggen voor alle beschikbare taken voor de gebruiker

•	 Verificatie via verschillende contactloze chipkaarten, inclusief HID/iClass, CASI-Rusco, 

Mifare en NxtWtch (vereist optie voor scannen en vastleggen of beveiligd afdrukken)

•	 Ondersteunt verificatie via Near Field Communication (NFC), wat beschikbaar is voor 

geselecteerde modellen (vereist optie voor scannen en vastleggen of beveiligd afdrukken)

Verificatie

•	 Vertrouwelijke documenten worden op de MFP vastgehouden en na kaartverificatie vrijgegeven

•	 Vastgehouden afdruktaken worden gecodeerd tot aan vrijgave via kaartverificatie

•	 Printen voor gasten (optie) en mobiel printen

Beveiligd afdrukken

Mobiele ondersteuning •	 Apparaatondersteuning voor veelgebruikte mobiele apparaten met iOS, Android™,  

Windows® Phone 10 en hoger

•	 Afdrukken via externe netwerken met behulp van Mobile Intranet Extenders (MIE)

•	 Ontvang meldingen en alerts en beheer apparaten onderweg

•	 Verzend afdruktaken naar de Ricoh AirPrint-service in het netwerk van 

een organisatie; taken worden via het IPP/IPPS-protocol geaccepteerd 

en inloggegevens worden met de bestandsserver uitgewisseld

Alle mogelijkheden op een rijtje
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