
De wereld digitaliseert sneller dan 
ooit en de waarde van informatie 
neemt toe. De vraag is niet óf u 
meegaat in deze technologische 
versnelling, maar hoe. Want werken 
kan altijd slimmer.

Belangrijk is namelijk hoe u verbonden 
bent, hoe u informatie opslaat en 
deelt, hoe u dat eenvoudig en veilig 
doet. Gepersonaliseerd door Veenman 
heeft u met Your Xerox alle opties in 
handen om vandaag klaar te zijn voor 
de wereld van morgen.

Digitale trends die uw werk 
veranderen
Het is goed om te weten dat vier 
grote trends de wereld van werk 
ingrijpend veranderen:
1. Digitale transformatie - nieuwe 

tools, geautomatiseerde 
workflows en herdefiniëring van 
beveiliging, samenwerking en 
mobiliteit

2. The Internet of Things - altijd 
verbonden en omgeven door 

Your Xerox.
Simply connected 

intelligentie; zorgt voor nieuwe 
inzichten, strategieën en 
klantervaringen

3. Business Intelligence - slim 
omgaan met big data om alles 
wat we doen te stroomlijnen, 
optimaliseren en versnellen

4. Personalisatie en relevantie - 
boeiende, persoonlijke ervaringen 
op basis van echt begrip van elk 
individu.

Kortom, het zijn spannende tijden. 
Tijden die nieuwe mogelijkheden 
bieden. Maar ook om aanpassing en 
versnelling binnen uw organisatie 
vragen. Het mooie is, een deel van de 
oplossing heeft u al in huis. Vrijwel 
elk bedrijf heeft een of meerdere 
multifunctionele printers staan. 
Deze doen en kunnen veel meer dan 
scannen, printen, kopiëren en zelfs 
mogelijk nog faxen. Sterker, het is 
dé omgeving waar de grote digitale 
trends de fysieke wereld ontmoeten. 
Veenman helpt u door het slim 
inzetten van Xerox ConnectKey®.
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Xerox ConnectKey®

Dit is hét platform voor het eenvoudig, snel en veilig verwerken, delen en printen 
van informatie. ConnectKey® is een uitgebreid, krachtig softwareplatform om 
met en vanuit multifunctionele printers vele taken eenvoudiger, sneller en beter 
uit te voeren. Het voldoet aan hoge veiligheidsstandaarden en helpt u uw kosten 
te beheersen. ConnectKey® stroomlijnt werkprocessen en informatiestromen in 
uw organisatie en tussen uw organisatie en de buitenwereld. U maakt maximaal 
gebruik van de beschikbare apparatuur, werkt sneller en beter en bespaart op 
de kosten.

ConnectKey® en Veenman
Veenman verbindt, versnelt en verbetert. Met onze jarenlange ervaring in 
documenttechnologie maken we de juiste vertaalslag voor uw organisatie. Met 
speerpunten als productiviteit, kostenbeheersing, beveiliging en het gemak 
van ConnectKey® werkt u sneller en slimmer. Ook om de toepassingen binnen 
ConnectKey® in uw organisatie te implementeren én te onderhouden is Veenman 
uw ervaren businesspartner.
 
Your Xerox. Simply connected by Veenman

ConnectKey®-technologie
•  Uniforme gebruikerservaring op alle Xerox-modellen
• Gemeenschappelijke interface via intuïtieve tabletdisplay
• Aangepast naar uw individuele wensen: Your Xerox!
• Eenvoudige apps vervangen tijdrovende, handmatige opdrachten
• Papieren documenten omzetten naar digitale gegevens in de cloud
• Met één druk op de knop naar bijvoorbeeld Google Drive, MS Office 365, 

SharePoint Online
• Makkelijk mobiel printen vanuit de cloud
• Toonaangevende printerbeveiliging (i.s.m. Cisco, Intel en McAfee)

“Documentbeheer is sterk vereenvoudigd. Dat was 

eerst allemaal handwerk, maar verloopt nu helemaal 

automatisch. We hebben er geen omkijken naar”

- Jos Vranken, Manager Procurement Intertek Benelux


