
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een printoplossing op maat voor elk bedrijf.  

Haal het beste uit uw personeel door uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Laat uw gegevens voor u werken, waar-

door uw werknemers efficiënter worden. Optimaliseer uw workflows door een vereenvoudiging van de document-

verwerkingsprocessen voor uw werknemers en ondersteun uw eigen specifieke procedures met unieke oplossingen 

van Kyocera en Tyneso. Neem een voorsprong op de concurrentie door uw medewerkers een snelle en volledige 

toegang te verlenen tot alle toestellen in uw netwerk.  

Tyneso beschikt over een stevig partnership met Kyocera. Mede hier-

door kunnen wij efficiënt uw printerpark inrichten en beheren. Met 

behulp van een gestructureerde voorbereiding van afdrukgegevens en 

procescontrole kunnen wij uw documentprocessen aanzienlijk versnel-

len. Tyneso maakt het voor u nóg gemakkelijker om een professionele 

indruk achter te laten door een efficiënte weg te bieden naar een 

succesvoller imago.  

Tyneso biedt een compleet, betrouwbaar, hoogtechnologisch en zelfs een 

milieuvriendelijk gamma van netwerkprinters aan van Kyocera. Kyocera 

behoort tot ’s werelds toonaangevende bedrijven in documentbeheer.  

In het segment van de kopieerapparaten en MultiFunctionele Printers 

(MFP’s) is Kyocera een innovator. Kyocera beschikt over een uitgebreid 

aanbod bekroonde toestellen voor lage tot hoge volumes. Alle printers 

leveren hoog resolutie-printwerk af met haarfijne tekst en grafische ele-

menten. Alle apparaten kunnen met verschillende functionaliteiten wor-

den uitgebreid, zoals optionele kopieer-, scan- en faxfuncties die de work-

flow en de efficiëntie van zowel kleine, als grote bedrijven verbeteren. 

Onze flexibele en gebruiksvriendelijke MFP’s voeren de productiviteit op 

met features die perfect op uw bedrijfsbehoeften inspelen. Ze voeren de 

dagelijkse print-, kopieer- en faxtaken uit met een maximale productivi-

teit. Kyocera en Tyneso bieden niet alleen software en hardware, maar 

ook een breed assortiment diensten met een meerwaarde waarmee u uw 

activiteiten nog beter kunt stroomlijnen.   

Tyneso’s Document Solutions  
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De voordelen van een Kyocera printer bij Tyneso 

Natuurlijk is het ook voor ons geen geheim dat u exact dezelfde printer 

makkelijk ergens anders kan bestellen, echter mist u dan de excellente 

(services) voordelen van Tyneso: 

In de ontwerpfase staat uw bedrijf centraal. Onze oplossing zal een 

perfecte pasvorm hebben en bevat een flexibele logistieke planning: De 

oplossing wordt geheel naar uw wensen op een specifieke tijd geïmple-

menteerd, bijvoorbeeld buiten kantooruren of in het weekend. 

Wat uw eisen ook zijn op het vlak van de veiligheid: Tyneso heeft een 

oplossing die aan al uw behoeften kan worden aangepast - het aanbod 

varieert van PIN-codes tot en met geïntegreerde bedrijfsbadges waar-

mee u voortaan ook uw printers kunt beheren. Dit maakt het tevens 

mogelijk om de gebruikers van uw apparaten te identificeren. 

Door de automatische toner levering zit u nooit meer verlegen om inkt. 

Wij monitoren uw printers en hebben zo inzicht in uw inktniveau. Wij 

bestellen en leveren proactief nieuwe tonercartridges waardoor u al-

tijd inkt op voorraad hebt en nooit meer onverwacht zonder zit. 

Als er onverwachts problemen optreden, dan sturen wij direct iemand 

om dit probleem te verhelpen. Door onze samenwerking met Kyocera 

is er altijd een monteur snel ter plaatse. Hierdoor is uw printer altijd 

actief, werkend en worden onvoorziene problemen vaak nog dezelfde 

dag verholpen.  

Door het proactief monitoren van uw printerpark hebben de specialis-

ten van Tyneso altijd inzicht in de prestaties van uw printers. Zij zorgen 

er niet alleen voor dat uw systemen optimaal presteren, maar leveren 

u maandelijks tevens een rapport waarin zij inzicht verschaffen in de 

geleverde (print) prestaties.  

Stuur uw printopdracht vanaf elk apparaat met één klik 

naar een willekeurige printer in uw netwerk. Door gebruik 

te maken van uw (persoonlijke) badge haalt u de docu-

menten op bij een printer naar keuze.  

 

‘Document solutions’ 

Snelle en professionele 

(print)services aan de hand  

van flexibele contracten. 

Neem nu contact op met 

Tyneso voor meer informatie: 

info@tyneso.com  

+32 2 253 50 05  

www.tyneso.com 

Stay connected with Tyneso! 

We are social. Follow us!  
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De belangrijkste voordelen samengevat: 

+ Optimaliseer uw bedrijfsprocessen 

+ Druk uw kosten 

+ Help uw werknemers efficiënter worden 

+ Maak uw ICT-systeem veiliger 

+ Beheer uw toestellen op een intelligente manier 
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