
De Veenman Scan
Basic Scan / Advanced Scan / Full Scan

De juiste keuze
Veenman is, als onafhankelijk leverancier met 95 jaar ervaring 

in Integrated Document Management, in staat met behulp 

van een drietal verschillende scans – Basic Scan, Advanced 
Scan en Full Scan – u inzicht en sturingsmiddelen te geven ter 

verbetering van de efficiency ten aanzien van uw afdruk- en 

documentverwerkingsomgeving. 

Inzage in én optimalisatie van uw documentenstroom  
Printers, multifunctionele afdruksystemen (MFP’s) en scanners zijn niet meer weg te denken van de werkvloer bij zowel 
kleine als grote organisaties. Al deze apparaten genereren samen enorme aantallen afdrukken en scans. Geleidelijk 
is bij veel organisaties een wildgroei aan typen en aantallen systemen ontstaan. Dit gaat gepaard met het risico 
dat afdruksystemen niet optimaal en efficiënt worden ingezet, met als gevolg onnodig hoge kosten, ontevreden 
gebruikers en tijdsbelasting voor de ICT-afdeling. 

Uit onderzoek van onafhankelijke onderzoekbureaus zoals 

Gartner en IDC blijkt dat tot 30% aan kosten is te besparen op 

afdrukapparatuur en de daarbij horende processen. Daarnaast 

resulteert het optimaliseren van document gerelateerde 

processen in een verhoging van de omzet van meer dan 

10%. Veenman wil uw organisatie helpen om uw print- en 

documentomgeving te optimaliseren en richt zich op de volgende 

speerpunten: kostenbesparing en –beheersing, mobiliteit, 

beveiliging, productiviteit, efficiency en duurzaamheid.

inventariseren
analyseren

optimaliseren



Basic Scan  
Het juiste resultaat met de juiste gegevens

De Basic Scan brengt uw huidige, netwerk gekoppelde, 
afdrukomgeving in kaart. De detailinformatie 
die uit deze analyse naar voren komt, biedt een 
sturingsmiddel ter verbetering van de efficiency van 
uw huidige afdrukpark. 

In samenspraak met uw afdeling ICT wordt een 
bewezen en betrouwbare softwaretool geïnstalleerd. 
Deze tool brengt het afdrukgedrag in kaart als 
het gaat om volumes per systeem met daarin een 
onderscheid in kleur en zwart-wit. Het inzetten van 
deze tool heeft geen impact op uw huidige print- en 
IT Infrastructuur. De resultaten worden gepresenteerd 
in een overzichtelijk rapportage met vermelding van 
merk, model, serienummer en ingevoerde locatie. Op 
basis van de resultaten helpen wij u prioriteiten te 
stellen, de quick wins te vinden en een duidelijk pad 
voor de toekomst neer te leggen.

Advanced Scan 
Krijg inzicht in uw huidige TCO

De Advanced Scan is opgebouwd uit de 
bovengenoemde Basic Scan aangevuld met een 
unieke Total Cost of Ownership (TCO) berekening. 
Deze scan biedt een financiële rapportage op 
basis van historische afdrukvolumes inclusief een 
benchmark ten opzichte van vergelijkbare
organisaties. Als resultaat van de scan presenteert uw 
Veenman accountmanager de informatie aan u in een 
uitgebreide en gestructureerde rapportage. 

Hierbij geven wij u ook direct inzicht in de 
mogelijkheden die de resultaten van onze analyse 
u bieden. De conclusies stellen u in staat om de 
juiste beslissingen te nemen voor het realiseren van 
een kostenverlagende en/of efficiëntere print-  en 
scanomgeving.

Wilt u meer informatie over de verschillende scans
dan kunt u contact opnemen met Veenman via 
010 – 284 6123 of kijk op www.veenman.nl.
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Inzage in afdrukomgeving
(netwerk gekoppeld)   

Inzage in afdrukomgeving
(niet netwerk gekoppeld)   

Inzage in afdrukvolume   

Kostenanalyse (TCO)   

Besparingstips   

Benchmark   
Flowcharts, plattegronden, 
loopafstanden   

Floorwalk   

Milieubelasting   
Web surveys en/of face-to-face 
interviews   

Document en/of workflow 
analyses   

Rapportage met conclusies   
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Full Scan  
Maatwerkonderzoek: een blauwdruk van uw afdrukpark

De Full Scan is een compleet maatwerkgericht onderzoek en gericht op uw 
totale afdruk- en documentomgeving. Het geeft inzicht in uw totale print- en 
scanomgeving, met als doel die te optimaliseren en ervoor te zorgen dat alle 
apparatuur maximaal rendeert en de beheerlasten tot een minimum beperkt 
worden. De scan neemt meerdere bedrijfsprocessen mee in de analyse en kijkt 
ook naar toekomstige ontwikkelingen binnen uw organisatie. Een floorwalk, 
(web)interviews, milieubelasting, document detail analyses en/of workflow 
analyses kunnen allemaal onderdeel zijn van het totale onderzoek. In een 
intakegesprek met één van onze Consultants wordt het onderzoek dan ook 
naar uw wensen ingericht. Het rapport geeft u, afhankelijk van de uiteindelijke 
scope, naast flowcharts, kostenoverzichten, plattegronden en een proces 
mapping rapport, inzage in uw hoe documentverwerkingsomgeving nog verder 
kunt optimaliseren.


