
Veenman biedt met YSoft SafeQ een printmanagement 
oplossing die er voor zorgt dat u grip krijgt op uw print- 
en scanomgeving, uw kosten verder kunt verlagen én 
veiligheid in de hand krijgt waardoor u de kans op een 
datalek vermindert. Ook heeft het een positief effect op 
het milieu doordat er doorgaans minder geprint wordt.

Voor veel organisaties is het een uitdaging inzichtelijk 
te krijgen wat het print- en scangedrag van mede-
werkers is, wat exact de kosten hiervan zijn en hoe dit 
vervolgens optimaal in te richten. Met SafeQ van YSoft 
heeft u een oplossing voor het optimaal beheren van 
uw printomgeving, zodat het printgebruik efficiënt 
verloopt en de kosten ervan beheersbaar blijven.

Privacy bescherming 
Een goede beveiliging van vertrouwelijke persoons- en 
bedrijfsgegevens blijkt in de praktijk voor organisaties 
een pittige uitdaging. Vaak zorgt het onbewuste gedrag 
van medewerkers voor zogenaamde “zwerfinformatie”. 
Een belangrijk risico is de onbeheerde toegang 
tot bedrijfsapparatuur, maar ook de toegang tot 
privacygevoelige en vertrouwelijke informatie. SafeQ 
vermindert dit risico doordat alle print-, kopieer- en 
scanopdrachten centraal worden geregistreerd en de 
gebruikerstoegang tot printers eveneens centraal is 
georganiseerd.

De oplossing is eenvoudig in beheer en gebruikers 
kunnen, met zowel de intuïtieve Xerox tabletdisplay als 
met hun eigen mobile device, er snel en gemakkelijk 
mee werken. De SafeQ oplossing is een combinatie van 
toegangsauthenticatie tot printers en printbeveiliging, 
met meerdere opties om documenten te beveiligen.

Kosten verlagen en duurzaamheid verhogen
Met YSoft SafeQ bespaart u kosten omdat onnodige 
prints worden voorkomen en gebruikers door middel 
van rapportages of doorbelasting op hun eigen 
budgetten, worden gestimuleerd op kosten te letten 
die verband houden met het printen. Dit heeft tevens 
een positieve impact op duurzamer werken en betekent 
daardoor milieubesparing.

Advies en implementatie
Het inzetten van YSoft SafeQ in combinatie met 
onze kennis en ervaring, leidt tot adviezen om tijd 
en geld te besparen en verbeteringen te realiseren. 
Niet alleen op het gebied van directe en indirecte 
kosten maar ook op het gebied van veiligheid, 
productiviteitsverhoging, duurzaamheid en wet- en 
regelgeving. Ons team van specialisten ondersteunt 
u dan ook via advies en het implementeren van de door 
u gekozen oplossing.

Voor een beheersbare, duurzame én veilige printomgeving



1. SafeQ Lite
De instap-oplossing, inclusief authenticatie en Print 
Roaming. Met Print Roaming (ook wel bekend als 
“follow me/you”) kunt u de printopdracht ophalen bij 
elke (multifunctionele) printer op welke locatie dan 
ook. U kunt uw printopdrachten vrijgeven via pincode 
of toegangspas. Hierdoor is deze manier van printen 
erg veilig en worden documenten niet onbeheerd of 
onnodig geprint. Print Roaming helpt dus uw printkosten  
te verlagen en uw duurzaamheid te verhogen.

2. SafeQ Plus
Deze oplossing gaat een stap verder dan SafeQ Lite, 
met uitgebreide rapportages en een online dashboard. 
Via rapportages krijgen gebruikers inzicht in hun 
printverbruik en kan dit verbruik worden doorberekend 
naar intern budget-verantwoordelijken, afdelingen of 
collega’s binnen uw organisatie.

3. SafeQ Suite
Deze variant biedt een all-in licentie en is een geschikte  
totaaloplossing voor organisaties met veel document-  
en informatiestromen en de wens om deze optimaal 
in te richten en te beheren. Met SafeQ Suite is ook 
Mobile Print en Rule Based Printing inbegrepen, 
waarmee u rechtstreeks vanaf alle (mobile) devices 
kunt afdrukken en beter in staat bent om een 
printbeleid te organiseren én te beheren. Ook is er een 
Basis Scan Management module inbegrepen waar- 
mee u scan workflows kunt inrichten. Daarnaast biedt 
het de mogelijkheid om opdrachten via project- 
codes te boeken op bijvoorbeeld externe projecten/
klanten. Met behulp van de betaalmodule kunt u op 
diverse manieren gebruikers laten afrekenen voor het 
verbruik.

4. SafeQ Enterprise
De Enterprise variant is hetzelfde als de SafeQ Suite en  
biedt daar bovenop via de Geavanceerde Scan 
Management module aanvullende mogelijkheden 
om extra intelligentie aan gescande documenten toe 
te voegen via server-gebaseerde Optical Character 
Recognition (OCR).

Veenman biedt de SafeQ oplossing in vier varianten, voor organisaties van elke omvang

Lite Plus Suite Enterprise

Authenticatie √ √ √ √

Print Roaming √ √ √ √

Rapportage en
doorbelasten intern X √ √ √

Mobile Print X X √ √

Rule Based Printing X X √ √

Boeken op project-/ klant-
nummers, betaalmodule X X √ √

Basis Scan Management X X √ √

Geavanceerd Scan 
Management X X X √

Card Authenticatie O O O O

YSoft & Xerox/Veenman
YSoft is een wereldwijd opererend technologiebedrijf 
dat organisaties in staat stelt om slimmer te werken 
met intelligente kantooroplossingen waaronder print 
management, 3D printing en workflow solutions. 
Xerox/Veenman en YSoft werken intensief samen 
op het gebied van research en product development. 
Hiermee bent u verzekerd van actuele functionaliteiten 
en ondersteuning. Inmiddels werken meer dan 15.000 
organisaties en ruim 30% van de Fortune Global 500 
organisaties met YSoft SafeQ software.
 
De YSoft SafeQ Software wordt in veel verticale 
markten ingezet. Van financiële instellingen, transport-
bedrijven, industriële fabrikanten tot ziekenhuizen, 
universiteiten en overheidsinstellingen.
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