
In de razendsnelle wereld van nieuwe technologieën worden we overspoeld met informatie. Door Internet 
of Things, cloud- en blockchaintechnologie en social media staat alles met elkaar in verbinding en is 
iedereen 24/7 online. Deze ontwikkelingen stellen organisaties voor grote uitdagingen. Het is zaak grip 
te houden op deze toenemende informatiestromen voordat het door onze vingers glipt.

Informatie is als water



Elke 18 maanden verdubbelt de
hoeveelheid informatie, elke twee
jaar verdubbelt de processor-
snelheid en bij YouTube wordt 
elke minuut meer dan 400 uur 
aan videomateriaal geüpload. 
Deze exponentiële groei is haast 
niet voor te stellen, net zo min 
als de gevolgen ervan voor ons 
dagelijks leven. Hoe managen we 
deze toename zonder erin 
te verdrinken?

Tien jaar geleden verliep de 
communicatie tussen medewerkers 
en met derden vrijwel volledig 
via beveiligde bedrijfssystemen. 
Tegenwoordig werken we overal en 
verkiezen medewerkers vaker
de makkelijke media en apps die
ze uit hun privésituatie kennen
boven de bedrijfssystemen.
Daarmee verliezen organisaties
het zicht en de controle op de
informatiestromen.

In het MKB is jaarlijks 23%
van de bedrijven slachtoffer  
van malware en ransomware.  
Wist u dat we jaarlijks 20 miljoen 
onbeveiligde usb-sticks kwijtraken? 
Daarnaast zwerven duizenden 
printjes op onveilige plaatsen.  
Met de nieuwe Europese 
wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG),
is veilig werken naast een
noodzaak ook een plicht.

1. De hoeveelheid informatie
groeit exponentieel

2. We werken
flexibel

3. We willen informatie delen,
maar hoe doen we dit veilig?

Het is onze missie dat u altijd, overal, gemakkelijk en veilig gebruik kunt maken van informatie.
• Continuïteit; al 100 jaar!
• Persoonlijk contact en één aanspreekpunt; u staat centraal
• Veenman Financial Services en kennisrijke serviceorganisatie; alles onder één dak
• Kwaliteitsgarantie; ISO-gecertificeerd en partnership met Steunpunt NEN-7510
• Flexibiliteit; we regelen het
• Marktleider in Managed Print Services; Mijn Veenman Beheer®
• Sterk in printing, informatievraagstukken en audiovisuele communicatie
• 100% dochter van Xerox

Werken met het beste merk én dienstverlening van Veenman

Your Xerox. Simply Connected by Veenman100% dochter van Xerox

Hoe tackelt u deze uitdagingen? Met Veenman!



Met MPS neemt Veenman 
eigenaarschap voor al uw zorgen 
rondom aanschaf, beheer, 
rapportage, onderhoud en 
softwarematige ondersteuning
van uw print-, kopieer-, scan- en 
faxomgeving.

Samen formuleren we strakke 
doelstellingen voor een effectieve 
documentomgeving die, waar 
mogelijk, gedurende de samen- 
werking vervangen wordt door 
digitale alternatieven (ICM). Speer-
punten in onze aanpak zijn ontzorging 
van uw interne organisatie, informatie-
beveiliging, duurzaamheid, 
productiviteit en mobiliteit. 

Managed Print Services
Wij volgen uw stroom.

MPS

Veenman ICM heeft zich 
gespecialiseerd in het herkennen 
en in kaart brengen van de 
informatiestromen binnen uw 
organisatie, voortvloeiend uit 
bijvoorbeeld het digitaliseren
van documenten.

Wij bieden verschillende 
oplossingen waarmee u 
informatie in de juiste workflow 
kunt distribueren, zodat uw 
medewerkers op ieder moment 
kunnen beschikken over de juiste 
informatie in de voor hen meest 
geschikte vorm. Schaalbaar, 
intuïtief en in samenhang met 
bestaande systemen.

Informatie- en 
Communicatiemanagement
Uw content in goede banen.

ICM

In samenwerking met specialisten
ontzorgt Veenman u volledig op
het gebied van AV vraagstukken.
Zo kan bijvoorbeeld iedere 
werkplek, ook onderweg, een 
vergaderzaal worden. 

Onze Video Conference oplossingen 
zijn eenvoudig, volledig cloud-based 
en in Full HD. Voor het onderwijs
bieden we touchscreens voor inter-
actief en dynamisch lesgeven die 
de samenwerking tussen leerlingen 
stimuleren. Voor organisaties die 
via beeldscherm effectief willen 
communiceren met klanten en 
bezoekers bieden we verschillende 
Narrowcasting oplossingen.

Audiovisueel
Contact wordt zichtbaar.

AV

Printing Innovations
Als één van onze Printing Innovations leveren we 4G-printing op locaties die beperkt zijn 
toegerust, bijvoorbeeld qua netwerkfaciliteiten. In dergelijke gevallen voorzien we onze 
Multifunctionele Printers (MFP’s) van een zelfstandige 4G-netwerkverbinding. Door deze 
verbinding is het mogelijk om bijvoorbeeld Follow Me printing en scanning veilig te faciliteren 
voor gebruikersgroepen. Het is bovendien eenvoudig om een MFP te verplaatsen, aangezien 
de MFP de netwerkverbinding met zich meeneemt. Hierdoor bent u niet afhankelijk van het 
laten aanleggen of verplaatsen van kostbare netwerkverbindingen.

Wij staan voor u klaar met drie hoofdactiviteiten:

Met de innovatieve 4G-oplossing van Veenman kunnen de RIBW-medewerkers nu, ongeacht de locatie 
van de vestiging, altijd op dezelfde wijze werken.” 
Peter Kouwer | medewerker I&A RIBW

Met Veenman hadden we van meet af aan een goede klik. Gerekend over de drie Benelux-locaties 
bedraagt de besparing op de nieuwe printoplossing meer dan 60 procent!”
Jos Vranken | Manager Procurement Intertek Benelux
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3454 PV De Meern
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www.veenman.nl
info@veenman.nl

Met al uw informatiestromen veilig gekanaliseerd bent u klaar voor een:
 Efficiënte bedrijfsvoering
 Flinke kostenbesparing
 Naadloze interne en externe samenwerking
 Betere klantbeleving
 Grotere innovatiekracht
 Compliant en duurzame omgeving

Informatie is als water
Met Veenman maakt u uw eigen Deltaplan!

Met Veenman hebben we de binnenkomende post gedigitaliseerd en in het postregistratiesysteem 
geregistreerd. Hierdoor wordt alles nu veel sneller en efficiënter afgehandeld.” 
Almir Klacar | hoofd ICT van XONAR

Waar brengt de stroom u?
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