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Hoe bereken je de 
total cost of ownership 
van jouw printer of 
multifunctional

Total Cost of Ownership



Wist je dat drukwerk doorgaans na huur en 
salarisadministratie de hoogste bedrijfsuitgaven vormt? 

Hoewel drukwerk dus een grote lopende kostenpost 
is, schaffen veel bedrijven nog steeds printers en 
multifunctionals aan op basis van de stickerprijs. Zij 
houden hierbij geen rekening met de invloed die deze 
machines gedurende hun levensduur kunnen hebben op de 
bedrijfskosten. 

De aankoop van een goedkopere machine ziet er weliswaar 
goed uit in het verslag over jouw investeringsuitgaven, 
maar in feite zadel je jouw bedrijf mogelijk op met hoge 
bedrijfskosten, tijdverspillende tussenkomst van de 
gebruikers en een grote hoeveelheid kantoorafval dat 
schadelijk is voor het milieu.

Door die ene beslissing heeft jouw bedrijf mogelijk veel 
meer kosten dan je voor ogen had.

Voorkom dat jouw bedrijf jarenlang onnodige uitgaven 
moet doen door één belangrijke vraag te stellen voordat 
je een nieuwe machine aanschaft: wat is de ‘total cost of 
ownership’?

Wij raden je aan geen aankoopbeslissingen te nemen wat 
betreft printers of multifunctionals totdat je deze whitepaper 
hebt gelezen!

In dit whitepaper gaan we in op:
• Wat TCO is en waarom het zo belangrijk is voor jouw 
bedrijf;
• Waar je rekening mee moet houden bij het berekenen van 
de TCO;
• Hoe je de TCO van een printer berekent;
• Hoe je de TCO van jouw printer kunt verlagen.

Introductie
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De ‘total cost of ownership’ (TCO) is, in het kort, wat een 
printer of multifunctional jouw bedrijf gedurende de gehele 
levensduur werkelijk kost. Houdt niet alleen rekening met 
de aanschaf- en installatiekosten van de machine, maar ook 
met de gebruiks- en onderhoudskosten van de machine 
gedurende de volledige periode waarin je verwacht deze te 
gaan gebruiken.

Hoewel verbruiksmaterialen meestal het grootste onderdeel 
uitmaken van de TCO van een printer, zijn er veel andere 
factoren waarmee je rekening moet houden. Voordat je 
een handtekening zet, moet jij jezelf en jouw leverancier de 
volgende vragen stellen. 

1. Wat heeft mijn bedrijf nodig?
a. Hoeveel pagina’s druk je af of kopieer je per maand?

Als je een oplossing voor het beheer van netwerkapparatuur 
hebt geïnstalleerd, is deze informatie direct beschikbaar. 
Zo niet, dan kun je met het bijhouden van je papieren 
aankopen redelijk goed inschatten hoeveel je afdrukt en 
kopieert. 

b. Hoeveel kleurenafdrukken of kleurenkopieën maak je 
per maand?

Volgens Gartner Group nemen de budgetten ten aanzien 
van printers en multifunctionals jaarlijks met 20 tot 40% toe, 
deels dankzij de toename van het aantal kleurenafdrukken 
van verfijnde afbeeldingen. Daarom is het zelfs in dit 
digitale tijdperk van groot belang om rekening te houden 
met het feit dat je kleurenafdrukken gaat maken, aangezien 
deze een aanzienlijke invloed heeft op de TCO van jouw 
printer.

Wat is de ‘total cost of ownership’?

Aandachtspunten bij het berekenen 
van de TCO
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Er zijn veel factoren die de TCO van een printer kunnen 
beïnvloeden, zoals:
• Kosten en opbrengst van verbruiksmaterialen (bijv. toner)
• Stroomverbruik 
• Papierverbruik 
• Onderhoudskosten 
• Mate van tussenkomst van de gebruiker

Door de TCO van de printer te berekenen voordat je 
overgaat tot de aankoop, krijg je een duidelijk beeld van 
de volledige financiële impact die deze machine heeft op 
jouw bedrijfsresultaat. Je kunt zodoende onnodige uitgaven 
voorzien voordat jij je vastlegt voor langere termijn. 

Het is moeilijker om de maandelijkse output aan 
kleurenafdrukken te achterhalen als je niet beschikt over 
een oplossing voor het beheer van jouw netwerkapparatuur 
die de output volgt, maar een ruwe schatting is beter dan 
niets. Als je geen idee hebt hoeveel kleurenafdrukken je 
maakt, is het wellicht handig om een kleine enquête te 
houden onder je medewerkers. Zodoende kun je nagaan 
wat de verhouding is tussen het aantal afdrukken in kleur tot 
zwart-wit. 

c. Hoe lang ben je van plan de machine in je bezit te 
hebben?

Voordat je overgaat tot aankoop, is het raadzaam een 
beeld te vormen over hoe lang je van plan bent de machine 
in bezit te hebben. De meeste bedrijven gebruiken hun 
printers gemiddeld twee tot drie jaar. Wij raden je aan 
een printer niet langer dan vier jaar te gebruiken, omdat 
een verouderde machine mogelijk regelmatig onderhoud 
nodig heeft en waarschijnlijk ook niet meer aan de energie-
efficiëntienormen voldoet.

Deze drie getallen zorgen er niet alleen voor dat je een 
nauwkeurige TCO berekent, maar zullen ook enorm 
bijdragen wanneer je kijkt naar de kenmerken van een 
printer en of deze al dan niet overeenkomen met de 
behoeften van jouw bedrijf.



Analoge werkplekken in een 
digitale wereld

2. Hoeveel kost het om de 
printer aan te schaffen?
Nu je de gemiddelde maandelijkse output hebt uitgewerkt, 
kun je die informatie gebruiken om de lijst met potentiële 
modellen te beperken tot de machines die het best 
aansluiten op je behoeften. Het is immers nutteloos 
veel geld uit te geven aan een multifunctional met hoog 
afdrukvolume als dit niet wordt gerechtvaardigd door het 
aantal afdrukken dat jouw bedrijf maakt.

Het volgende dat we in overweging moeten nemen, zijn de 
aanschafkosten. De meeste mensen vergelijken simpelweg 
de prijzen, maar die geven niet per se een juist beeld van 
de werkelijke aankoopkosten. Er zijn ook andere kosten 
waar we rekening mee moeten houden. 

De kosten van geavanceerde functies
Hoewel het verleidelijk is om het model met de nieuwste 
eersteklas functies te kopen, moet je je bedenken welke 
functies jouw bedrijf werkelijk nodig heeft en welke niet. 
Wanneer je namelijk betaalt voor functies die je niet 
gebruikt, is dit een overbodige kostenpost. Moet de printer 
bijvoorbeeld snel printen? Als je een groot bedrijf hebt met 
veel gebruikers die allemaal gebruik maken van de machine, 
dan is een snellere printer zinvol. Maar als je een klein 
bedrijf hebt, is het misschien verstandiger om wat minder uit 
te geven aan een iets tragere machine. 

Het is ook de moeite waard om na te gaan of de printer 
functies heeft die op de lange termijn een positief effect 
hebben op de TCO. Alle nieuwe modellen van KYOCERA 
zijn bijvoorbeeld voorzien van een ‘kladmodus’, waarmee 
documenten zoals bijvoorbeeld e-mails, kunnen worden 

afgedrukt met de helft van de hoeveelheid toner. Dit 
betekent niet alleen dat je minder geld uitgeeft aan toner, 
maar ook dat je veel minder afval produceert, wat op zijn 
beurt weer beter is voor het milieu.

Verzend- en installatiekosten
Er wordt vaak pas gekeken naar deze kosten nadat de 
beslissing is genomen om een machine aan te schaffen. 
Zorg ervoor dat je van tevoren nagaat wat de kosten van 
verzending en installatie zijn en dat je deze ook meetelt 
bij het maken van je beslissing. Laat je niet verrassen door 
onvoorziene kosten!

Verlengde garanties
Hoewel de meeste printers en multifunctionals standaard 
garantie hebben, kiezen sommige bedrijven ervoor om een 
verlengde garantie te kopen. Neem de tijd om na te gaan 
of een dergelijke garantie de moeite waard is, aangezien 
de garantie misschien al het apparaat dekt gedurende 
de volledige levensduur. Mocht je van mening zijn dat 
het de moeite waard is, dan moet je de extra kosten ook 
meenemen in de aankoopprijs. 

Als je stilstand van jouw machines tot een minimum wilt 
beperken, raden we je aan om een Service Level Agreement 
(SLA) te overwegen. Op die manier heb je namelijk meer 
gemoedsrust.

Kant-en-klare voorzieningen
De meeste printers worden geleverd met startcartridges, 
dus check wat er in de doos zit en hoeveel pagina’s je 
ermee kunt afdrukken. Dit moet worden meegenomen in je 
TCO-berekeningen.
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3. Hoeveel kost het om de  
machine te gebruiken?

Voor kleine en middelgrote ondernemingen met beperkte 
investeringsbudgetten is het soms lastig om verder te kijken 
dan de aanvankelijke aankoopprijs. Bij bedrijven die vallen 
of staan met hun cashflow, is een typische aanpak om het 
goedkoopste product aan te schaffen dat voldoet aan de 
minimumvereisten voor een bepaalde taak.

Het probleem is dat veel leveranciers van printers en 
multifunctionals zich hier maar al te goed van bewust 
zijn. Om hiervan te kunnen profiteren, maken ze gebruik 
van “freebie-marketing”. Hierbij wordt de machine 
vaak goedkoop verkocht, of zelfs met verlies, zodat 
in de toekomst dure toner, drums, papier en andere 
verbruiksmaterialen kunnen worden verkocht.

Daarom is het van groot belang om de TCO van een 
printer uit te werken voordat je overgaat tot aankoop, 
omdat machines die goedkoper zijn in aanschaf vaak op de 
lange termijn veel meer kosten met zich meebrengen. Het 
is vrij gebruikelijk dat de kosten van verbruiksmaterialen 
gedurende de levensduur van een printer of multifunctional 
minstens viermaal zo hoog zijn als de aanvankelijke 
aankoopkosten. Dit is vooral het geval nu steeds meer 
bedrijven overstappen op kleurenafdrukken en drukwerk 
met hoogwaardige afbeeldingen. De vervanging van toner 
en drums vormen vaak de grootste kostenposten in de TCO 
van een printer.

Het aantal verbruiksmaterialen dat het apparaat nodig 
heeft 
Wist je dat niet elke machine hetzelfde aantal 
verbruiksmaterialen heeft? De meeste printers en 
multifunctionals maken gebruik van cartridges met 
drum, developer en toner: de drie onderdelen die je 
moet vervangen wanneer jouw printer zonder toner 
komt te zitten. Sommige printers hebben tot wel acht 
verschillende onderdelen die regelmatig moeten worden 
vervangen, waaronder de vier tonercartridges, de drum, de 
fusereenheid, de tonerafvalbak en de transferriem. 

De ECOSYS-modellen van KYOCERA hebben een duurzame 
drum die doorgaans gedurende de volledige levensduur 
van de machine meegaat. Dit houdt in dat toner het enige 
verbruiksmateriaal is dat moet worden vervangen.

Dit maakt de ECOSYS-modellen niet alleen veel goedkoper 
in gebruik, maar vermindert ook aanzienlijk de hoeveelheid 
afval. Dat is op zijn beurt weer veel milieuvriendelijker. 
Dankzij de duurzame materialen die worden gebruikt 
om de ECOSYS-modellen te maken, zijn deze ook veel 
betrouwbaarder. Hierdoor heeft de machine veel minder 
onderhoud nodig dan andere printers en komen er minder 
servicekosten bij kijken.

De kosten en de verwachte levensduur van de 
verbruiksmaterialen 
Niet alle tonercartridges en drums zijn hetzelfde. Afnemers 
komen soms in de verleiding door het vooruitzicht van 
goedkope verbruiksmaterialen, om er vervolgens achter 

te komen dat het onderdeel veel vaker moet worden 
vervangen. 

Het goede nieuws is dat de meeste leveranciers van printers 
en multifunctionals nu vergelijkbare gebruiksmodellen 
hebben, waardoor het eenvoudiger wordt om de levensduur 
van een onderdeel te vergelijken. De levensduur van 
verbruiksmaterialen wordt meestal vermeld over standaard 
pagina’s (A4’tjes) met een bepaald percentage van de 
dekking. Een tonercartridge kan bijvoorbeeld een vermelde 
levensduur hebben van 6.000 pagina’s bij een dekking van 
5%. Vijf procent wordt beschouwd als een goed gemiddelde 
voor een afdruk met tekst. Bij gebruikers die hoogwaardige 
afbeeldingen moeten afdrukken, is de levensduur 
echter mogelijk aanzienlijk korter dan de geadverteerde 
levensduur. Wanneer je bijvoorbeeld webpagina’s met 
afbeeldingen afdrukt, is een dekking tot maar liefst 30% 
nodig. 

Het komt ook vrij vaak voor dat leveranciers van printers 
en multifunctionals meerdere versies van hetzelfde 
onderdeel aanbieden. Een leverancier biedt bijvoorbeeld 
zowel een tonercartridge met een laag rendement aan als 
een tonercartridge met een hoog rendement. Wanneer je 
cartridges met een hoog rendement koopt, is dit doorgaans 
aanzienlijk voordeliger en dus beter voor de TCO.

4. Welke service biedt de 
leverancier aan?

Wist je dat volgens de Gartner Group 23% van de oproepen 
aan de IT-helpdesk te maken hebben met printgerelateerde 
kwesties? Dat is veel tijd die jouw IT-afdeling besteedt 
aan het oplossen van problemen met printers en 
multifunctionals, om nog maar te zwijgen over de kosten.
Om die reden zou de service en ondersteuning van de 
producent een belangrijke factor moeten zijn bij iedere 
beslissing tot aankoop, vooral bij grotere bedrijven.  
 
Wanneer een machine defect raakt, moet je erop kunnen 
rekenen dat iemand het probleem snel kan verhelpen. 
 
Hieronder een aantal belangrijke vragen die je aan jouw 
leverancier moet stellen:
• Is er klantenondersteuning beschikbaar voor het product? 
• Wat zijn de openingstijden van deze ondersteuning? 
• Wat is de gemiddelde reactietijd in jouw gebied? 
• Wat voor soort training krijgt het distributiekanaal van 
de leverancier? Kun je ook bij hen verzekerd zijn van een 
consistente service? 
• Dekt de garantie de machine gedurende de verwachte 
levensduur?

Doe wat onderzoek naar jouw leverancier en controleer of 
deze bekend staat als betrouwbaar en punctueel wat betreft 
het beantwoorden van serviceaanvragen. 
Vaak is het de moeite waard om te investeren in Managed 
Print Services (MPS), waarbij jouw leverancier je volledige 
documentoutput beheert. 
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Deze uitgebreide diensten omvatten meestal een SLA met 
prioriteit, zodat technische ondersteuning altijd beschikbaar 
is wanneer je die nodig hebt. Hierdoor wordt de stilstand 
tot een minimum beperkt en heeft jouw IT-afdeling tijd voor 
meer strategische zaken.

5. In hoeverre is de tussenkomst 
van de gebruiker nodig?
Klinkt dit bekend? Je loopt naar de printer om je afdrukken 
op te halen, maar eenmaal daar merk je dat de toner op is 
en je afdruktaak vastzit in een printachterstand die gestaag 
groeit, terwijl iemand op zoek is naar vervangende toner 
(die al dan niet aanwezig is). 
      
Hoe meer tijd jouw medewerkers besteden aan het vullen 
van papierlades, het vervangen van tonercartridges en 
drums, het bestellen van vervangende materialen, het 
verwerken van afval en het wachten tot de afdrukken klaar 
zijn, hoe minder er echt wordt gewerkt.

Verbruiksmaterialen met een langere levensduur helpen 
het aantal menselijke ingrepen, alsook de kosten, te 
verminderen. Daarnaast dragen grote papierlades en 
uitbreidingsopties ook bij om de tijd die gebruikers aan 
de printer moeten besteden zodat deze blijft doorwerken, 
terug te brengen. 

Een Managed Print Service kan ook helpen om de 
tussenkomst van de gebruiker te verminderen, enerzijds 
door medewerkers te ontlasten van administratieve taken 
die verband houden met de machines, zoals het bestellen 
van toner, en anderzijds door ervoor te zorgen dat er 
regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd, zodat de machines 
altijd probleemloos draaien. Wanneer jouw werknemers 
minder tijd besteden aan het beheer van de machine, 
kunnen zij zich meer richten op wat echt belangrijk is.

6. Hoeveel stroom verbruikt  
de machine?
De eenvoudigste manier om te controleren of een printer 
een relatief laag stroomverbruik heeft, is om te zien of 
het voldoet aan de Energy Star-normen. Is dit het geval, 
dan voldoet de printer aan de internationale normen voor 
energie-efficiëntie. Je kunt dit controleren door naar de 
website van Energy Star te gaan, naar de Product Finder te 
navigeren en te zoeken naar het modelnummer.

Op de website van Energy Star vind je ook de TEC-waarde 
van de printer, die in kWh per week wordt weergegeven. 
Deze waarde kun je gebruiken om de energieprestatie van 
printers te vergelijken.

Alle machines die overeenkomen met de Energy Star-
normen, moeten na maximaal één uur inactiviteit 
overschakelen van de stand-bymodus naar de slaapstand, 
waarin de machine slechts een zeer kleine hoeveelheid 
stroom verbruikt. Het is echter de moeite waard om 
jouw printers zo in te stellen dat deze al na het kortste 

tijdsinterval (meestal 5 minuten) overschakelt naar de 
slaapstand, om nog meer kosten te besparen. 

Als je optimaal gebruik wil maken van de slaapstand zonder 
in te leveren op de bruikbaarheid, loont het de moeite te 
bekijken hoe lang het duurt om vanuit de slaapstand af te 
drukken. Deze informatie is ook beschikbaar op de website 
van Energy Star.

7. Welke impact heeft de printer 
op het milieu?
Zoals we eerder in deze whitepaper al hebben aangegeven, 
is een energiezuinigere of milieuvriendelijkere machine vaak 
ook goedkoper in gebruik. Dat heeft dan weer een positief 
effect op jouw totale bedrijfskosten. 

Als je een printer met minder verbruiksmaterialen 
aanschaft, produceer je minder afval en geef je dus minder 
geld uit aan afvalverwerking. Hetzelfde geldt voor de 
aankoop van verbruiksmaterialen met hoog rendement. 
Met een energiezuinigere machine bespaar je op de 
elektriciteitskosten. Printers die zorgvuldig zijn ontwikkeld 
met duurzame materialen (zoals ECOSYS-modellen van 
KYOCERA) kennen een kortere stilstandtijd, hebben 
minder onderhoud nodig en dragen daarnaast bij tot een 
vermindering van de hoeveelheid e-afval.

Het terugdringen van het papierverbruik is een groene 
maatregel waarmee je de levensduur van je printer kunt 
verlengen. Het vermindert namelijk de omvang van de 
output en leidt daardoor tot minder slijtage. Let er daarom 
op of de printerdrivers en de software die bij de machine 
worden geleverd een instelling hebben die bijdragen aan de 
vermindering van het papierverbruik.
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...De moeilijke manier

Als je een basis-TCO wilt berekenen, beantwoord dan de volgende vragen, die in deze whitepaper aan bod zijn gekomen:
1. Wat heeft mijn bedrijf nodig?
2. Hoeveel pagina’s drukken we af/kopiëren we per maand?
3. Hoeveel kleurenafdrukken of kleurenkopieën maken we per maand?
4. Hoe lang zijn we van plan de machine te houden?
5. Hoeveel kost het om de printer of multifunctional aan te schaffen?
6. Is hier een starterkit met toners bij inbegrepen?
7. Zo ja, hoeveel pagina’s kunnen we afdrukken met de starterkit?
8. Hoeveel kost het om de machine te gebruiken?
9. Hoeveel verbruiksmaterialen heeft de machine nodig?
10. Hoeveel kosten deze verbruiksmaterialen?
11. Hoeveel pagina’s kunnen we ermee afdrukken?

Het berekenen van de TCO van jouw printer

Hieronder vind je een voorbeeld dat we kunnen gebruiken om de TCO te berekenen:  

1. Wat heeft mijn bedrijf nodig? 
a) Hoeveel pagina’s drukken we af of kopiëren we per maand?    5.000
b) Hoeveel kleurenafdrukken of kleurenkopieën maken we per maand?   30%
c) Hoe lang zijn we van plan de printer te houden?     3 jaar/36 maanden

2. Hoeveel kost het om de printer aan te schaffen?     € 1.000
a) Is hier een starterkit met toners bij inbegrepen?      Ja
b) Zo ja, hoeveel pagina’s kunnen we afdrukken met de starterkit?   5.000 pagina’s

3. Hoeveel kost het om de printer te gebruiken? 
a) Hoeveel verbruiksmaterialen heeft het nodig?      4 (1 zwarte en 3 kleurentoners) 
b) Hoeveel kosten deze?         € 200 per stuk   
c) Hoeveel pagina’s kunnen we ermee afdrukken?     Zwarte toner: 12.000 pagina’s
          Kleuren toners: 10.000 pagina’s

Laten we eerst onze output over de levensduur van de machine uitwerken 
(waarbij we rekening houden met het feit dat kleurpagina’s ook zwarte toner gebruiken):

5.000 pagina’s x 36 maanden = 180.000 pagina’s 180.000 pagina’s x 0,3 = 54.000 pagina’s in kleur

Laten we nu uitzoeken hoeveel verbruiksmaterialen de printer gedurende zijn levensduur zal gebruiken:
180.000 pagina’s - 5000 pagina’s (starterkit) = 175.000 pagina’s
175.000 pagina’s ÷ 12.000 = 14,58 cartridges met zwarte toner
54.000 pagina’s in kleur - 5.000 pagina’s (starterkit) = 49.000 pagina’s in kleur
49.000 pagina’s ÷ 10.000 = 4,9 cartridges met kleurentoners

Als we dit naar boven afronden, gebruikt de printer over de gehele levensduur 15 cartridges met zwarte toner en 15 
cartridges met kleurentoners (omdat er 3 kleurentoners nodig zijn).

Nu kunnen we de TCO uitrekenen:
Kosten van de printer: € 1.000
Kosten van zwarte toner: 15 x € 200 = € 3.000
Kosten van kleurentoners: 15 x € 200 = € 3.000
TCO = € 1.000 + € 3.000 + € 3.000 = € 7.000

Om deze berekening nog nauwkeuriger te maken, moet je ook rekening houden met andere bekende kosten, zoals de 
levering, de installatie en de eventuele verlengde garantie. 

Om het vergelijken van printers en het berekenen van jouw budget eenvoudiger te maken, kunnen we ook een kostprijs per 
maand of een kostprijs per pagina berekenen:
€ 7.000 ÷ 36 maanden = € 194,44/maand
€ 7.000 ÷ (180.000 + 54.000 pagina’s) = 0,03 cent/pagina
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...De eenvoudige manier

Je kunt veel tijd besteden aan het rekenwerk en het maken van spreadsheets, of je kunt simpelweg de TCO-calculator van 
KYOCERA gebruiken. Die doet namelijk al het werk voor je.

Selecteer de twee modellen die je wilt vergelijken, het aantal printers dat jouw bedrijf waarschijnlijk nodig heeft en het 
gemiddelde maandelijkse volume. Selecteer vervolgens de gewenste paginadekking, hoe lang je de machine wilt houden en 
of je wel of niet de huidige kosten voor de aanschaf van hardware wilt meerekenen. Klik vervolgens op ‘Bereken de kosten’. 
Zo eenvoudig is het!

Hieronder vind je een voorbeeld ter illustratie van de verstrekte informatie. Houd er rekening mee dat de calculator ook de 
dekking en het onderhoud in acht neemt, dus de berekende TCO is veel nauwkeuriger.

Het berekenen van de TCO van jouw printer

https://cdn.kyostatics.net/apps/printer-economy-check/NL/nl/popup.html


Tips over hoe je 
de TCO van je  
machine kan  
verlagen
Hoewel onderzoek doen en maatregelen nemen om ervoor 
te zorgen dat je de juiste printer aanschaft voor jouw bedrijf 
de beste manier is om de TCO te minimaliseren, zijn er 
andere zaken die je kunt ondernemen om de TCO laag te 
houden. 

Houd je output en lopende kosten in de gaten
Volgens een rapport dat de Gartner Group enkele jaren 
geleden publiceerde, weet 90% van de bedrijven niet 
hoeveel printers ze in bezit hebben of hoeveel ze uitgeven 
aan drukwerk. 
De eerste stap om jouw TCO te verminderen, is om precies 
te weten hoeveel je afdrukt en hoeveel je uitgeeft. Het 
bijhouden hoeveel papier en verbruiksmaterialen je koopt, 
is een relatief eenvoudige manier om hier grip op te krijgen. 
Als je echter een nauwkeuriger overzicht wilt hebben van de 
output, zoals hoeveel kleurenafdrukken je maakt, dan kan 
een documentmanagementsysteem deze informatie met één 
druk op de knop leveren.

Zodra je een beginpunt hebt opgesteld, kun je beginnen 
verbeteringen door te voeren.

Voer een afdrukcontrole uit
Bij het installeren van een afdruksysteem controleer je of 
elke gebruiker toegang heeft tot de afdrukfuncties die hij/
zij nodig heeft. Maar bedrijven veranderen: het aantal 
werknemers neemt toe of af, medewerkers maken zich 
nieuwe werkmethoden eigen en nieuwe toepassingen 
veranderen de manier waarop jouw medewerkers van de 
machines gebruikmaken. Als jouw printnetwerk al meer 
dan een jaar in gebruik is, is het een goed idee om een 
afdrukcontrole uit te voeren. Zo kun je er zeker van zijn dat 
het netwerk optimaal is ingericht.
Het kan zijn dat bepaalde machines overmatig worden 
gebruikt. In dat geval moet je wellicht investeren in een 
extra printer om de productiviteit op peil te houden. Het 
kan zijn dat bepaalde printer te weinig worden gebruikt. In 
dat geval kun je overwegen om deze te bundelen tot één 
enkele printer dat onder meer gebruikers wordt gedeeld. 

Het kan zijn dat bepaalde printers buitensporig vaak een 
storing hebben. In dat geval is het misschien tijd voor een 
upgrade.

Maak gebruik van de instellingen van jouw driver of koop 
een oplossing voor documentbeheer
In elk bedrijf wordt er veel onnodig afgedrukt en 
gekopieerd. Mensen kiezen per ongeluk de verkeerde 
instellingen, ze vergeten hun afdrukken op te halen, ze 
drukken dingen af in kleur die net zo goed in zwart-

wit hadden kunnen worden afgedrukt, enz. Al deze 
handelingen leiden tot onnodig gebruik van papier en 
verbruiksmaterialen, wat resulteert in meer slijtage en meer 
afval. Maar dit gedrag is moeilijk te controleren.

Gelukkig kan technologie ons hierbij helpen. 

Printerdrivers worden vaak geleverd met instellingen die 
je helpen onnodige output en verspilling te minimaliseren. 
Zo kun je bijvoorbeeld grenzen stellen aan het aantal 
pagina’s dat bepaalde medewerkers mogen afdrukken of 
aan hun bevoegdheid om in kleur af te drukken. Je kunt 
ook instellen hoe bepaalde documenten worden afgedrukt. 
Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat e-mails altijd in 
kladmodus moeten worden afgedrukt, zodat hierbij de helft 
van de hoeveelheid toner wordt gebruikt. Je kunt er ook 
voor zorgen dat de meest geschikte printer wordt gebruikt 
voor een afdruktaak door bijvoorbeeld grote opdrachten 
automatisch naar goedkopere, energiezuinigere printers of 
multifunctionals van de afdeling te sturen.

Er zijn ook veel oplossingen voor documentbeheer die niet 
alleen helpen de documentoutput te verminderen, maar 
ook de veiligheid verhogen en de workflow verbeteren. 
Met follow-me software geeft de gebruiker bijvoorbeeld 
afdruktaken vrij op de printer. Omdat je de taak kunt 
vrijgeven vanaf elke machine die op dat moment niet in 
gebruik is, verspil je geen tijd door te moeten wachten 
tot jouw taak eindelijk aan de beurt is. Het voorkomt ook 
onnodig afdrukken. Er liggen niet langer niet-afgehaalde 
afdrukken op de printer. Dankzij de verbetering van de 
workflow met dergelijke software, bespaar je ook op 
machines met een hoge TCO, zoals persoonlijke printers.

Investeer in een Managed Print Services
Een Managed Print Service (MPS) is de snelste en 
eenvoudigste manier om jouw gehele documentomgeving 
volledig te optimaliseren, waardoor verspilling tot een 
minimum wordt beperkt en jouw documentworkflow zo 
efficiënt mogelijk wordt.

Als eerste wordt je huidige output zorgvuldig beoordeeld 
en vervolgens wordt er een oplossing op maat ontworpen 
en toegepast die is afgestemd op de behoeften van jouw 
organisatie. De gebruikerscursus maakt standaard deel uit 
van een MPS en het voorraadbeheer en onderhoud worden 
automatisch zodat je deze administratieve taken niet langer 
zelf hoeft uit te voeren. Een MPS omvat ook regelmatige 
beoordelingen, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw 
afdrukomgeving altijd piekfijn functioneert. 

Je kunt ervoor zorgen dat je de printer aanschaft dat het 
best aansluit op jouw behoeften en dat je een oplossing 
hebt die onnodige output en verspilling tot een absoluut 
minimum beperkt en een MPS kan de hoeveelheid 
verbruiksmaterialen en het onderhoud verminderen en de 
levensduur van jouw printer verlengen. Dit zijn allemaal 
factoren waarmee je TCO wordt verlaagd.
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Een printer of multifunctional is uiteindelijk niet zomaar een 
eenmalige aankoop. Het is een voortdurende investering die 
een aanzienlijke invloed heeft op de operationele kosten, 
de productiviteit en de ecologische voetafdruk van jouw 
organisatie. Zorg ervoor dat je een goede investering doet 
voor jouw bedrijf door alle factoren onder de loep te nemen 
die kunnen bijdragen aan de TCO van een printer.

Vergeet niet om de volgende vragen te stellen:
1. Wat heeft mijn bedrijf nodig op het gebied van afdrukken 
en kopiëren? 
2. Hoeveel kost het om de printer aan te schaffen? 
3. Hoeveel kost het om de printer te gebruiken? 
4. Welke service biedt de leverancier aan? 
5. In hoeverre is de tussenkomst van de gebruiker nodig? 
6. Hoeveel stroom verbruikt de machine? 
7. Welke impact heeft de printer op het milieu?

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de 
TCO van de printer over de gehele levensduur. Dankzij 
een regelmatige controle en herzieningen van je 
afdrukomgeving en door passende oplossingen voor 
documentbeheer in te voeren, kun je voorkomen dat 
er inefficiënties optreden en ervoor zorgen dat jouw 
afdrukomgeving altijd piekfijn werkt.

Wil je de TCO van een printer snel en nauwkeurig 
berekenen? Probeer onze TCO-calculator.

Wil je meer informatie ontvangen over onze oplossingen 
voor documentbeheer of onze Managed Print Services?

Neem vandaag nog contact met ons op.

Conclusie
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KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20 587 72 00 - bps@dnl.kyocera.com

Kyocera Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment 
van productie. Alle andere merk- en productnamen kunnen geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend.




