
•  e-BRIDGE Next technologie 
voor iedere werkplek.

•  Optimaliseer. Bespaar. Vereenvoudig. 
      En meer.

•  Til toestel- en documentbeheer 
naar een hoger niveau dankzij 
innovatieve solutions en apps.

MULTIFUNCTIONAL
PRINTING
SOLUTIONS



Wij, Toshiba

Met hoofdkwartier in Japan, wereldwijd meer dan 80 
dochterondernemingen en een netwerk van 740 bedrijven 
met bijna 200.000 werknemers, is Toshiba sinds 1875 een 
toonaangevende vernieuwer op gebied van hoogwaardige 
technologie. 

Van ontwerp tot ontwikkeling, van productie tot distributie 
vormen Toshiba's kernwaarden de rode draad:

• Kwaliteit en betrouwbaarheid
• Ecologisch en duurzaam
• Maatschappelijk verantwoord
• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
• Economisch interessant

Daarenboven stelt Toshiba alles in het werk om de klant van 
dienst te zijn. We inspireren niet alleen met relevante 
producten, maar ook met oplossingen en diensten. 

Voor slimme en vooruitstrevende oplossingen ben je bij 
Toshiba aan het goede adres. 

Toshiba TEC Belgium 
Imaging Systems

Toshiba TEC Belgium Imaging Systems (TBIS) is onderdeel 
van Toshiba TEC Corporation. TBIS is gevestigd in Zellik en 
bestaat uit 2 dynamische divisies: 

• Barcode & RFID printing solutions
Deze afdeling richt zich op het printen van specifieke labels 
met barcode en/of RFID. Een activiteit waar techniciteit, 
technologie en een waaier aan mogelijkheden elkaar 
ontmoeten.

• Multifunctional & document management solutions
Deze afdeling is gespecialiseerd in multifunctionele zwart-wit 
en kleuren laserprinters en de bijhorende oplossingen om 
documentstromen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

In deze brochure lees je welke troeven en mogelijkheden de 
multifunctionele printerdivisie je kan bieden.





Technologie voor elke werkplek
Iedere organisatie is uniek. Toshiba heeft daarom toestellen en 
multifunctionele systemen in het gamma die aangepast kunnen 
worden aan wat jij nodig hebt. Voor een groot of klein bedrijf, voor 
intens of eerder sporadisch gebruik ; keer op keer zorgt Toshiba 
voor gebruiksgemak, kwaliteitsvolle prints en systemen waarop je 
kan vertrouwen zodat je onder alle omstandigheden optimaal kan 
blijven werken.

Compacte A4-modellen ; of voor grote printopdrachten aan hoge 
snelheden A3-toestellen ; in zwart-wit of kleur ; Toshiba heeft het 
allemaal ... zelfs een eco-multifunctioneel systeem waarmee je kan 
printen, wissen en papier hergebruiken. 

e-BRIDGE Next technologie
Om tegemoet te komen aan de unieke behoeften en eisen van 
iedere organisatie zijn de nieuwste systemen uitgerust met 
e-BRIDGE Next technologie. Deze technologie laat toe om 
gemakkelijk te connecteren en te integreren binnen je 
IT-omgeving. Daarnaast kunnen dankzij ingebouwde en 
personaliseerbare opties complexe en tijdrovende werkstromen 
omgezet worden naar een simpele handeling. Ze helpen ook om op 
kostenefficiënte, veilige en milieubewuste te werken.

Het e-BRIDGE Next platform communiceert probleemloos met 
applicaties en cloudservices en zorgt voor een veilige 
gegevensverwerking. 

De beste technologie
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Printkosten in beeld
Doorlichting
Over een performant printerpark beschikken is fijn. Maar ken jij de 
exacte printkosten? Veel organisaties hebben geen idee hoeveel er 
gespendeerd wordt omdat indirecte kosten zoals het toestelbeheer, 
het energieverbruik, administratie,… eveneens deel uitmaken van 
het totale kostenplaatje.

Toshiba helpt graag om alle kosten in beeld te brengen en zo een 
passend voorstel uit te werken. 

Bij de doorlichting wordt de volledige printstrategie bekeken en in 
vraag gesteld:

•   Waar kan er bespaard worden? 
•   Hoe kunnen werkprocessen geoptimaliseerd worden? 
•   Hoe kunnen systemen beter ingezet worden?

Doel van deze operatie:

•    De print- en energiekosten verlagen
•    De werkprocessen en documentstromen verbeteren
•     Opzetten van een doordachte aankoopstrategie van eventuele 

nieuwe toestellen.

De experten van Toshiba werken met de bestaande infrastructuur, 
upgraden verouderde apparatuur en hernieuwen contracten. En 
omdat bedrijfscontinuïteit een topprioriteit is, worden eventuele 
interferenties met de dagelijkse werkzaamheden tot een absoluut 
minimum beperkt. 

Bij een doorlichting wordt alles geanalyseerd. Zo wordt ook rekening 
gehouden met de ecologische voetafdruk en het veiligheidsaspect 
van de systemen en gegevens. Toshiba heeft slechts één doel voor 
ogen: optimaliseren.

e-CONCEPT: drie eenvoudige stappen naar succes
Analyseren, evalueren, optimaliseren
Het werk begint met een analyse van het bestaande printerpark 
en alle daarmee samenhangende structuren en processen. Door 
het printernetwerk te screenen, apparaten te controleren en het 
gebruik en de printtaken met medewerkers te bespreken wordt 
een nauwkeurig beeld van hoe, waar en wanneer geprint in 
kaart gebracht.

Op basis van deze informatie formuleert Toshiba adviezen om 
te optimaliseren. Dit kan gaan van een eenvoudige aanbeveling 
om apparaten efficiënter te gebruiken, of het aantal MFP’s of 
printers in het printerpark te verminderen, of energiebesparings-
functies optimaal in te stellen tot een complex advies die op de 
volledige documentenstroom van toepassing is.

Aankoop, installatie, configuratie
Terwijl de medewerkers ongestoord verder kunnen werken, 
worden stap voor stap de doelstellingen gerealiseerd. Dit kan 
gaan van plaatsing van nieuwe apparatuur, het installeren van 
software tot het uitwerken van een oplossing op maat. Indien 
nodig werken onze specialisten ter plaatse zodat er kort op de 
bal kan gespeeld worden.

Controle, rapportering, planning
Met behulp van computerondersteunde monitoring tools 
worden alle printactiviteiten geregistreerd: het verbruik, 
onderhoud, herstel en de werking van de software.
Op geregelde tijdstippen bespreken we samen de rapporten met 
alle gegevens. Op basis van deze informatie en een evaluatie van 
individuele gegevens, kunnen we samen verdere stappen zetten 
om jouw printomgeving verder te optimaliseren.

Belangrijkste 
voordelen
• Focus op optimaliseren van het 

printerpark, de printstrategie en het 
printbeleid

• Printkosten verlagen
• Efficiëntie verhogen
• Document- en werkstromen 

verbeteren



Van goed naar perfect

Papercut

PaperCut MF is een software-oplossing waarmee je eenvoudig 
de productiviteit van de systemen en het rendement op je 
investering kan maximaliseren. Door een printbeleid binnen 
een organisatie te implementeren, kunnen de kosten verlaagd 
en beheerst worden. Regelgebaseerd printen bepaalt wat, hoe 
en waar geprint wordt. Bovendien voegt gebruikersauthenticatie 
verhoogde beveiligingsniveaus toe, waardoor gevoelige informatie 
wordt beschermd, terwijl rapportage voortdurende monitoring 
van kosten door gebruikers en afdelingen mogelijk maakt. 

e-FLEET

Met e-FLEET beheer je multifunctionele systemen automatisch 
vanop afstand. De cloudgebaseerde software identificeert alle 
apparaten van het printerpark, verzamelt gegevens en maakt de 
uitwisseling van informatie erg eenvoudig. Via één muisklik beschik 
je over heel wat waardevolle informatie: een lijst van alle 
beschikbare netwerkprinters en MFP’s, exacte tellerstanden per 
apparaat, het verbruik van elk apparaat zoals het aantal prints, 
beschikbaarheid van toner- en papiervoorraad,...

De software zorgt voor een geautomatiseerde manier van werken 
die niet alleen de efficiëntie maar ook de continuïteit ten goede 
komt. Een manuele interventie van de netwerkbeheerder om 
bijvoorbeeld tellerstanden te raadplegen is niet langer nodig. 
Storingsmeldingen worden automatisch doorgestuurd.

Ook het voorraadbeheer van toner gebeurt automatisch. In overleg 
en op basis van historisch verbruik krijgt ieder apparaat 
tonerpercentages ingesteld. Eénmaal de tonerlimiet is bereikt, 
genereert de software automatisch een bestelopdracht en wordt 
het artikel toegestuurd. Hierdoor heb je steeds de juiste 
tonervoorraad ter beschikking.

Met deze software is het eveneens mogelijk om als beheerder het 
printverbruik van de gebruikers te beheren en te controleren door 
quota’s in te stellen. Wanneer jij beslist dat e-mails altijd in 
zwart-wit moeten worden geprint, is het gewoon een kwestie van 
parameters instellen. Een analyse of je printerpark doeltreffend en 
optimaal wordt benut, kan je eveneens via deze tool raadplegen.
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Toshiba is een leverancier van toonaangevende printerhardware... 
maar ook van document- en informatieoplossingen. 
Dankzij innovatieve software kan je jouw document- en 
informatiestromen optimaliseren, processen digitaliseren, 
documenten optimaal beheren, informatie beveiligen,... 

e-BRIDGE Capture & Store 

Het belang om documenten juist te benoemen en te archiveren 
zodat je ze in een later stadium gemakkelijk kan terugvinden, is 
vaak cruciaal. Met e-BRIDGE Capture & Store kunnen beheerders 
via een gebruiksvriendelijke webinterface in een paar eenvoudige 
stappen automatische documentworkflows opzetten. Hierdoor 
kunnen gebruikers bij het scannen met één druk op de knop snel 
en eenvoudig uitgebreide documentstromen opstarten of kunnen 
documenten zelfs automatisch gearchiveerd worden. 

Dankzij de ingebouwde OCR-engine worden gescande 
documenten doorzoekbaar, terwijl zonale OCR en barcode- 
herkenning kunnen worden gebruikt om specifieke informatie uit 
een document te halen. Extra informatie kan aan een document 
toegevoegd worden in de vorm van notitie’s, stempels of zelfs 
barcodes. 

Het document met bijhorende gegevens op de juiste 
eindbestemming opslaan gebeurt door middel van connectoren. 
Deze connectoren maken het mogelijk om documenten in jouw 
systeem te bewaren, te verzenden per mail of het af te leveren in 
SharePoint, Google Drive,... Gelijktijdig opslaan naar meerdere 
bestemmingen is eveneens mogelijk.

e-FOLLOW

Een print maken op een toestel dat geen andere opdracht aan het 
uitvoeren is? Het printsysteem van de vergaderruimte gebruiken? 
Met e-FOLLOW is dat geen probleem! De printopdracht volgt je 
naar het toestel van je keuze!

Printtaken worden vastgehouden in een wachtrij tot wanneer jij 
beslist om je print te lanceren op de netwerkprinter van jouw 
keuze. Dit geeft alle flexibiliteit, want de printtaak volgt je, waar je 
ook bent. Je haasten naar de printer om er een vertrouwelijk 
document op te halen is met deze applicatie dus zeker niet nodig.



Apps, apps, apps,...
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Elk bedrijf bewaart en deelt data op een andere manier. Voor extra 
functionaliteit en om je efficiëntie te verhogen kunnen alle 
e-BRIDGE Next systemen uitgerust worden met apps. Of je nu wil 
verbinden met cloud-services of met lokaal geïnstalleerde 
applicaties, Toshiba heeft de oplossing.
Dankzij de e-BRIDGE Plus technologie kan je deze apps - zo 
gemakkelijk als bij een smartphone - toevoegen. Productief, 
intuïtief en altijd up-to-date brengen deze apps je 
documentverwerking naar een hoger niveau. Toshiba’s e-BRIDGE 
Plus technologie is zuiver plug & play. Dat betekent dat je na het 
installeren van deze slimme apps meteen van start kunt gaan. 

Mobiel en in de cloud printen

Hoe je wil printen, informatie wil delen en waar je die wil opslaan, 
beslis jij. Via de cloudgebaseerde e-BRIDGE Plus apps kan je 
gemakkelijk scannen naar of printen vanuit de cloud. Via het 
bedieningsscherm van je multifunctional krijg je meteen toegang 
tot apps zoals Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive,... 

Mobiel printen wordt een steeds belangrijkere functie. De 
Toshiba-systemen bieden je alle flexibiliteit. Alle e-BRIDGE 
Next-modellen kunnen eenvoudig verbinding maken met mobiele 
apparaten via AirPrint op iOS / macOS of met Mopria Print Service 
op Android.

Met één optionele module voor zowel draadloze LAN als
Bluetooth kan je snel en eenvoudig documenten van mobiele
apparaten naar je MFP toesturen. Door de WiFi Direct functie
te combineren met de Toshiba e-BRIDGE Print & Capture app
krijg je nog meer flexibiliteit, omdat je naast printen van ook
kan scannen naar je mobiele apparaat. 

Cloudgebaseerde apps en oplossingen

•   e-BRIDGE Plus voor Box
•   e-BRIDGE Plus voor Dropbox
•   e-BRIDGE Plus voor Microsoft Exchange Online
•   e-BRIDGE Plus voor G Suite Gmail (Node) 
•   e-BRIDGE Plus voor G Suite Google Drive 
•   e-BRIDGE Plus voor Google Drive
•   e-BRIDGE Plus voor Microsoft OneDrive for Business
•   e-BRIDGE Plus voor Microsoft OneDrive
•   e-BRIDGE Plus voor SharePoint Online
•   e-BRIDGE Plus voor WebDAV

Geavanceerde printfuncties

•   e-BRIDGE Plus voor Zone OCR 

•   e-BRIDGE Plus voor Barcode Scan 

•   e-BRIDGE Plus voor USB Storage   (Auto Launcher)
•   e-BRIDGE Plus voor Green Information 

•   e-BRIDGE Print & Capture - mobiel printen

Geavanceerde printfuncties

Met een aantal apps krijg je handige tools in handen. 

Zo kan de e-BRIDGE Plus voor Zone OCR - app tot 3 zones tekst, 
getallen of barcodes van een gescand document herkennen en 
automatisch opslaan. Je kan die informatie instellen als map- en/of 
bestandsnaam. 

De e-BRIDGE Plus voor Barcode Scan - app geeft je productiviteit 
een boost en zorgt ervoor dat je documentwerkstromen sneller en 
efficiënter verlopen. De app scant documenten en detecteert en 
interpreteert automatisch barcodes. Volgens de herkende 
informatie worden documenten automatisch opgeslagen in vooraf 
gedefinieerde mappen en kunnen van daaruit doorgestuurd 
worden naar andere workflows. 
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TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160 
B-1731 Asse-Zellik 

Telefoon 
+32 2 410 21 00

E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com 

Website
be.toshibatec.eu 

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 know-how en ervaring in 
printtechnologie stellen Toshiba in staat om bedrijven te helpen 
hun communicatie maximaal op punt te zetten. Together 
Information is Toshiba’s slogan die deze visie krachtig samenvat.

Wat kunnen we 
betekenen voor jou
De enthousiaste en gespecialiseerde Toshiba-medewerkers helpen 
je graag om jouw workflows en informatiestromen te 
optimaliseren en te automatiseren. Dit kan zeker met de stabiele, 
moderne en toekomstbestendige Toshiba-oplossingen en 
-technologie gerealiseerd worden.
Toshiba werkt graag een project uit op jouw maat en kan je hierbij 
niet alleen de hardware aanbieden, maar ook de oplossing, de 
support, de software en de consumables. Dit maakt van Toshiba 
'your one stop solution provider'.

Welkom in de wereld van Toshiba!
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