Solutionsbrochure
Verbeter jouw efficiëntie en productiviteit
•	
door te printen waar en wanneer je wil.

Bespaar op printkosten en
•	

verminder papierverspilling.

•	Webgebaseerde applicatie,

eenvoudig te installeren en
gemakkelijk en intuïtief in gebruik.

e-FOLLOW

WAAR, WAT EN
WANNEER JE WIL

VOORDELIG IN VELE
OPZICHTEN

Printen ‘on demand’

Minder papierverspilling, minder kosten, goed voor
het milieu

Wil je snel een print maken op een toestel dat geen andere
opdracht aan het uitvoeren is? Of wil je net het printsysteem
van de vergaderruimte gebruiken?
Met e-FOLLOW heb je alle printflexibiliteit die je maar kan
bedenken. Doordat printopdrachten eerst naar een server
worden gestuurd waar ze in een wachtrij worden opgenomen,
kan je jouw print lanceren op de netwerkprinter van je keuze,
simpelweg door je te identificeren.
De gebruikersidentificatie gebeurt via scanning van een kaart
of badge of door het intikken van een netwerk login of pincode
op het gebruikersscherm.
Documenten die je regelmatig opnieuw print kan je opslaan op
de printserver en op elk moment opnieuw printen.

Beveiligd printen

Met deze applicatie gaan documenten nooit verloren, want ze
worden alleen geprint wanneer jij op de startknop van het
apparaat van je keuze drukt. Je haasten naar de printer om er
een vertrouwelijk document op te halen is dus zeker niet meer
nodig.

Altijd het gewenste resultaat

Je hebt een printopdracht verstuurd en beseft dat je nog
wijzigingen wil aanbrengen in het document?
Je document aanpassen, opnieuw versturen en je oude
opdracht wissen is geen enkel probleem.
Ben je niet meer zeker van het juiste document, dan kan de
voorvertoonfunctie, waarmee je het document nog even kan
bekijken, je zeker verder helpen.
Éénmaal de printer is gekozen en de goede printopdracht is
geselecteerd, kan je alle parameters nog instellen zoals je wil:
het aantal prints, dubbelzijdig of enkelzijdig ; in kleur of
zwart-wit printen of zelfs wissen.
Verspilling van papier behoort tot het verleden.

Je geeft enkel het printcommando als je zeker bent van de
juistheid van je document.
Je gebruikt de printer die beschikbaar is en geen grote
printtaak aan het uitvoeren is.
Prints blijven niet rondslingeren of gaan niet verloren.
Instellingen zorgen ervoor dat er minder in kleur en meer
tweezijdig wordt afgeprint.
Documenten die je regelmatig nodig hebt kan je rechtstreeks
op de server bewaren en opnieuw printen als jij dat wil.

Hoe je het ook draait of keert, door deze bewustere manier van
printen optimaliseer je het printgebruik en dalen de print- en
papiervolumes en het tonerverbruik. Fijn voor het milieu én je
budget.
Reken daarbij nog dat je de efficiëntie en productiviteit van de
gebruikers verhoogt, en je komt tot het besluit dat deze
software je alle tools geeft om je printerpark optimaal te
beheren.

TWEE VERSIES OP
MAAT VAN WAT JIJ
NODIG HEBT
e-FOLLOW Essentials

Met deze software heb je de mogelijkheid om ‘on demand’ en
beveiligd te printen. Bijkomend kan je het printverbruik
beheren en controleren door quota’s in te stellen. Dankzij
voorgedefinieerde rapporten, krijg je inzicht in de
gebruikspatronen van je printerpark (zoals een overzicht van
de printvolumes in kleur en zwart-wit, enkelzijdig en
dubbelzijdig printen,...).

e-FOLLOW
Essentials

e-FOLLOW
Professional

Basis

Geavanceerd

On demand en beveiligd printen
Aantallen (quota’s) per gebruiker/
afdeling/systeem instellen voor
kleur, kopie, print, scan, fax
Gebruikersrechten instellen

e-FOLLOW Professional

Wie mag in kleur printen?
Welke gebruikers moeten standaard dubbelzijdig printen?
Je wil dat alle e-mails altijd in zwart-wit worden geprint?
Met e-FOLLOW Professional krijg je - bovenop het e-FOLLOW
Essentials-pakket - extra tools waarmee je printprocedures,
-afspraken en gebruikersrechten, overeenstemmend met je
printbeleid kan instellen.
Door parameters te bepalen heb je controle over de
printkosten, kan je factureren op bijvoorbeeld projectbasis of
op teamniveau, kan je betalingsmodaliteiten instellen voor
gebruikers, kan je allerlei rapporten genereren en nog veel
meer.
Deze software is vereist wanneer je meerdere servers hebt en
geschikt voor grotere bedrijven met meerdere multifunctionele
systemen.

Rapportering
Eco-rapportering
Betalingsmodaliteiten/prijs per
pagina per gebruiker instellen
Kosten toekennen per
gebruiker/afdeling/systeem
Geschikt voor grote
IT-infrastructuur
Multi-server

Systeemvereisten
Processor

Vereist: Dual Core 2 GHz
Aanbevolen: Quad Core 2.4 GHz

RAM

Vereist: 2 GB
Aanbevolen: 8 GB (of meer)

Schijfruimte

Vereist: 100 GB
Aanbevolen: 500 GB (of meer)
Vereiste schijfruimte is afhankelijk van
opslagtijd, grootte en aantal bestanden in de
wachtrij.

Webbrowser

Elke webbrowser die Java Script ondersteunt

Ondersteunende
besturingssystemen

Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server
2008 R2 (64 bits)
Vereist Microsoft .NET runtime 3.5 SP1 of
hoger

Het beheer van je printerpark via de webgebaseerde
applicatie is gemakkelijk en intuïtief in gebruik.

e-FOLLOW

TOSHIBA TEC
Toshiba TEC Belgium Imaging Systems is een onderdeel van
Toshiba TEC Corporation die wereldwijd actief is in diverse
hightech sectoren waaronder industrie, transport en logistiek,
retail, onderwijs, enz.
Met het hoofdkwartier in Japan en wereldwijd meer dan 80
dochterondernemingen is Toshiba een sterke partner om
organisaties te helpen in slimme en vooruitstrevende
IT-oplossingen.
Together information
Toshiba gelooft dat efficiënt informatie creëren, verwerken,
delen, beheren en presenteren een belangrijke voorwaarde is
voor het succes van een bedrijf. De wereldwijde knowhow en
ervaring in print- en scantechnologie stelt Toshiba in staat om
bedrijven te helpen hun communicatie maximaal op punt te
zetten.

DUURZAME
ONTWIKKELING
Toshiba engageert zich voor een betere wereld en een
groenere toekomst. Door deelname aan milieuprojecten via het
Carbon Zero Programma zorgt Toshiba dat er minder
brandhout verbruikt wordt waardoor de CO2-uitstoot daalt.
- Toshiba ondersteunt een project in Kenia
door er energie-efficiënte kookfornuizen te
leveren en laat zo de levenskwaliteit van de
gezinnen stijgen.
- Daarnaast worden in Oeganda waterputten
gerenoveerd en onderhouden om de lokale
bevolking zuiver drinkwater te geven. Het
‘vuile’ water hoeft daardoor niet meer
gekookt te worden.
- In het Amazonewoud zet Toshiba haar
schouders onder een milieuproject in het teken van duurzaam
bosbeheer en het voorkomen van ontbossing. Zo is er een
rijkere biodiversiteit én kan er meer koolstofdioxide
geabsorbeerd worden.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1 Researchpark 160
BE-1731 Asse-Zellik
Telefoon
+32 2 410 21 00
E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com
Website
be.toshibatec.eu

Met de ondersteuning van deze projecten kan Toshiba haar
CO2-uitstoot van transport en productie in balans houden. Bij
het ontwerp van nieuwe printers wordt eveneens rekening
gehouden met energie- en milieuzuinige aspecten. Hierdoor
biedt Toshiba steeds een groene printoplossing.

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen. Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om
de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie
veranderen. Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld. Copyright 2019©
TOSHIBA TEC 20190701

