
Mobiel printen
een logische stap

Veenman – de juiste keuze
Als onafhankelijk leverancier met 95 jaar ervaring in Document 
Management, helpt Veenman u bij het maken van de juiste 
keuzes. Samen met u inventariseren we de behoefte aan 
afdrukken vanuit mobiele apparatuur binnen uw organisatie. 
Met drie heldere Mobiel Print varianten, levert
Veenman vervolgens voor elke situatie een
passende oplossing. Zo kunt u goed en veilig afdrukken tegen zo 
laag mogelijke kosten.

Mobiel Print
STANDAARD

Mobiel Print
SERVER

Mobiel Print
ENTERPRISE

Steeds meer mensen maken gebruik van smartphones en tablets. In Nederland hebben inmiddels meer dan 7 miljoen 
smartphones en 4.3 miljoen tablets hun weg gevonden naar de consument. De manier waarop deze devices worden 
gebruikt, intensiveert bovendien. We ontvangen onze mail, vergaren en delen informatie en maken documenten. Het 
is dan ook niet meer dan logisch dat er behoefte is ontstaan om rechtstreeks vanuit deze apparaten af te drukken. Als 
organisatie staat u nu echter voor belangrijke keuzes. Wilt u uw afdrukapparatuur vrij beschikbaar stellen voor printen 
vanaf mobiele devices? Of wilt u uw printerpark juist beperkt toegankelijk maken? In hoeverre wilt u inzicht hebben in 
het printen vanuit mobiele devices op uw apparatuur? En hoe kunt u vertrouwelijke informatie veilig mobiel printen?

In een notendop…
Mobiel Print Standaard, Mobiel Print Server en Mobiel Print 
Enterprise voorzien elk in mobiel printen voor een onbeperkt 
aantal gebruikers. Mobiel Print Server en Mobiel Print Enterprise 
zijn bovendien platformonafhankelijk en bieden beveiligings- en 
rapportagemogelijkheden. Met Mobiel Print Enterprise heeft u 
volledige beheermogelijkheden en kunt u bijvoorbeeld
afdrukkosten toewijzen aan afdelingen. Ook sluit Mobiel
Print Enterprise naadloos aan op Betaald Printen en Follow
Me Printing.



Mobiel Print Standaard
• Lage kosten
• Direct mobiel printen vanuit Apple smartphones 

en tablets
• Afdrukken van o.a. Office documenten, 

emailberichten, afbeeldingen en PDF 
documenten

Mobiel Print Server
• Platformonafhankelijk afdrukken (geschikt voor 

smartphones en tablets van alle merken)
• Mobiel printen via email, webbrowser, 

printdriver, WiFi en Google Cloud
• Eenvoudige rapportage
• Geringe investering (slechts 1 licentie per 

multifunctional benodigd)
• Centraal beheer van gebruiksmogelijkheden
• Afdrukken vanuit elke gewenste locatie

Mobiel Print Enterprise
• De oplossing wordt volledig op maat voor u 

samengesteld
• Platformonafhankelijk afdrukken (geschikt voor 

smartphones en tablets van alle merken)
• Mobiel printen via email, webbrowser, 

printdriver, WiFi en Google Cloud
• Afdrukken vanuit elke gewenste locatie
• Aansluiting op Follow Me en Betaald Printen 

mogelijk
• Volledige beheermogelijkheden
• Uitgebreide rapportage
• Mogelijkheid om kosten toe te wijzen aan 

afdelingen
• Beveiligd afdrukken

Wilt u weten wat de Mobiel Print oplossingen van 
Veenman voor uw organisatie kunnen betekenen en 
wat de systeemvereisten zijn? Neem dan contact op 
via telefoonnummer 010 – 284 61 23. Wij maken 
graag een afspraak om u te informeren.

Mobiel print
Standaard

Mobiel print
Server

Mobiel print
Enterprise

Direct mobiel printen   

Onbeperkt aantal gebruikers   

Xerox Connect Key   

HP Future Smart ondersteuning   

Apple AirPrint ondersteuning   
Google Cloud Print
ondersteuning   

Windows Mobile ondersteuning   

Ondersteuning oudere printers   

Rapportages beschikbaar   

Beveiligd printen mogelijk   

Server benodigd   

Centraal beheer gebruikers   
Onderhoudscontract met gratis 
patches en telefonische support   

Koppeling met Equitrac of  
SafeCom mogelijk   

Statement of Work   

Betaald mobiel afdrukken   
Gebruikersidentificatie via pas 
of smartphone   

Financieel doorbelasten van 
afdrukken   

Routeringsmogelijkheden   

Uitgebreidere rapportages   

Multi server ondersteuning   
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De voordelen van Mobiel Printen 
van Veenman


