
Voor een optimale, goed controleerbare 
en veilige printomgeving

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 er met de grafisch aantrekkelijke interface 

snel en gemakkelijk mee aan de slag. De SafeQ oplossing is 

een combinatie van toegangsauthenticatie tot printers en 

printbeveiliging, met meerdere opties om documenten te 

beveiligen.

Veenman biedt met SafeQ een printmanagement oplossing die zorgt dat u grip krijgt op uw printomgeving, uw kosten 
kunt verlagen, de beveiliging van uw documenten op orde heeft en de impact op het milieu kunt minimaliseren. 

Voor de meeste organisaties is het een uitdaging inzichtelijk 

te krijgen wat er precies aan printkosten wordt uitgegeven en 

hoe medewerkers gebruik maken van de aanwezige printers. 

SafeQ van YSoft biedt beproefde oplossingen 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 

bedrijfsinformatie blijkt in de praktijk voor organisaties een 

behoorlijke uitdaging. Het grootste risico is de onbeheerde 



Besparingen 
Met 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.  

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

1.

 SafeQ Lite
De instap-oplossing, inclusief Print Roaming. 

Met Print Roaming (in de markt ook wel bekend als Follow-Me / Follow You) kunt u de 

printopdracht ophalen bij elke multifunctional op welke locatie dan ook. U kunt uw 

printopdrachten vrijgeven via bijvoorbeeld pincode of toegangspas. Hierdoor is deze 

manier van printen erg veilig en worden documenten niet onbeheerd en onnodig 

geprint. Follow-me-printing helpt daardoor printkosten te besparen. 

2. SafeQ Plus 
Deze oplossing gaat een stap verder dan SafeQ Lite, met uitgebreide 

rapportages en een gecentraliseerd, online dashboard. Via rapportages 

krijgen gebruikers inzicht in hun printverbruik en kan dit verbruik worden 

doorberekend naar intern budget-verantwoordelijken, afdelingen, en/of 

collega’s binnen uw organisatie. 

3. SafeQ Suite
Deze variant biedt een all-in licentie en is daarmee een geschikte totaal-

oplossing 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 (mobiele) devices  kunt afdrukken, respectievelijk een printbeleid 

kunt afdwingen, met als doel tijd en geld te besparen. Verder is een Scan 

Management module inbegrepen en kunt u via projectcodes boeken op bijvoorbeeld 

externe projecten/ klanten.    

Lite Plus Suite

Authenticatie   

Print Roaming   
Rapportage en  
doorbelasten intern   

Mobile Print   

Rule Based Printing   
Boeken op project-/ 
klantnummers   

Scan Management   
Card Authenticatie 
(Kaart test vereist) O O O

         O  =  optioneel


