
Veenman biedt met Xerox Workplace Solutions een 
cloudoplossing die ervoor zorgt dat u maximaal inspeelt 
op het veilig online verwerken van printopdrachten 
vanaf een smartphone, tablet, Chromebook of desktop-
computer, zonder afbreuk te doen aan het principe 
van “follow-me/you”-printen. Zo hoeft u niet meer 
te investeren in traditionele (server-based) print 
management applicaties en/of infrastructuur.

Een veranderende behoefte in “follow me/you”-printen
Mobiele technologie heeft onze manier van werken 
veranderd en er verplaatsen zich steeds meer IT-resources 
van on-premise naar de cloud. Organisaties zoeken naar 
oplossingen die schaalbaar en flexibel in te richten zijn 
om medewerkers effectiever te laten werken en IT-kosten 
te verlagen. Dit geldt ook voor het veilig verwerken van 
printopdrachten volgens het “follow me/you”-principe, 
ook wel print management genoemd.

Xerox Workplace Solutions. Betaalbaar, cloud, veilig, 
schaalbaar én duurzaam
Xerox Workplace Solutions past perfect bij organisaties 
die op zoek zijn naar een betaalbare, modulaire, cloud-

based service die is ontworpen om tijd en geld te 
besparen met een toonaangevende beveiliging zoals u 
gewend bent van Xerox. Door gebruik te maken van dit 
“Printing-as-a-Service” (PRaaS) concept, werkt u tevens 
nóg duurzamer.

Plug & Play met 4G-technologie
Waar gebruikers tegenwoordig vaak voldoende hebben 
aan enkel een internetverbinding om te kunnen inloggen 
op een cloud-werkplek dan wel een andere werkomgeving, 
is dit voor een (multifunctionele) printer vaak nog een 
uitdaging. Veenman biedt hiervoor een aanvullende 
oplossing waardoor u nog slimmer en goedkoper kunt 
werken op tijdelijke of gedeelde bedrijfslocaties. De 
(multifunctionele) printers worden voorzien van innovatieve 
4G-technologie en op een veilige wijze aangesloten op uw 
netwerk. Door gebruik te maken van een zelfstandige én 
veilige 4G-netwerkverbinding, vervalt de noodzaak voor 
lokale infrastructuur op deze locaties volledig.

Xerox Workplace Solutions. 
Veilig platform- en netwerkonafhankelijk printen 



•  Platform- en netwerkonafhankelijk printen volgens het 
“follow me/you”-principe 

•  Geïntegreerde toepassingen voor afdrukken vanuit 
Microsoft Windows®, Google® Chromebooks ™ en 
mobiele devices met iOS, Android ™

•  Ondersteuning op alle in de markt gebruikelijke 
bestandsformaten, waaronder MS Office (PowerPoint®, 
Word®, Excel®), PDF, Images, JPG, HTML

•  Industry-leading Xerox veiligheidsstandaarden vanuit 
een Microsoft® Azure omgeving

•  Opdrachten selecteren, aanpassen, verwijderen en 
vrijgeven via de gebruiksvriendelijke App op de 
(multifunctionele) printer

•  Op een eenvoudige wijze printmogelijkheden bieden 
voor gasten, bezoekers en/of derden

•  Authenticatie middels NFC, kaartlezers, QR-code etc.

•  Uitgebreide accounting- en rapportagemogelijkheden

•  Integratie met diverse print management oplossingen 
waaronder YSoft SafeQ

•  Ondersteuning op non-Xerox (multifunctionele) 
printers

•  Schaalbaar door gebruik van Microsoft® Azure 
resource pools

• Eenvoudige inrichting en minimaal beheer 

Xerox Workplace Solutions. Wat biedt de oplossing? 

Your Xerox. Simply connected by Veenman
Het inzetten van Xerox Workplace Solutions in combinatie 
met onze kennis en ervaring, leidt tot adviezen om tijd 
en geld te besparen en verbeteringen te realiseren. Zowel 
op het gebied van directe als indirecte kosten, veiligheid, 
productiviteitsverhoging, duurzaamheid en wet- en regel-
geving. Ons team van specialisten ondersteunt u via advies 
en het inrichten van de oplossing.

De kracht van Xerox en haar oplossingen:
•  Fortune 500 organisatie. Marktleider in 
printindustrie 

• Jaarlijkse omzet van ca. $11 miljard
•  Actief in 160 landen. Ca. 35.000 werknemers 

& 500 partners
•  Per jaar $1 miljard aan R&D. 12.000+ actieve 
patenten

•  Ruim 1,5 miljoen devices in scope 
(Managed Print Services)

•  Tal van organisaties gebruiken reeds 
Xerox Workplace Solutions
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