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Krijg grip op uw 
afdrukkosten, 
veiligheid en 
productiviteit
Waarom een print assessment 
het verschil maakt voor uw 
onderneming.



De juiste beslissingen 
worden altijd genomen 
op basis van de juiste 
informatie

Organisaties zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden 
om te besparen op kosten, de productiviteit op de 
werkvloer te verbeteren en een grotere bijdrage te leveren 
aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Recent onderzoek geeft echter aan dat veel MKB 
organisaties geen controle hebben over de printomgeving, 
waardoor er bijzonder weinig transparantie is over de 
afdrukkosten en het printgedrag van hun werknemers.

HEROVER DE CONTROLE OVER PRINTING 
BINNEN UW BUSINESS DANKZIJ HET 
BROTHER PRINT ASSESSMENT

Brother geeft u inzicht en richting door nauwkeurige 
en overzichtelijke informatie te bieden over uw 
afdrukomgeving middels het Brother Print Assessment, 
waarna u de juiste beslissingen kan nemen.

Een print assessment is een eerste stap om uw 
doelstellingen te verwezenlijken op het gebied van kosten, 
veiligheid, milieu en productiviteit. Immers, zonder inzicht 
geen controle en verbetering.



WANNEER IS EEN PRINT ASSESSMENT 
INTERESSANT VOOR UW ONDERNEMING?

In het bedrijfsleven is het nemen van de juiste beslissingen 
cruciaal. Dat lukt enkel als u over correcte informatie 
beschikt. 

Printing heeft namelijk een grotere impact op verschillende 
aspecten van uw onderneming dan u zou vermoeden, van 
efficiëntie en productiviteit tot veiligheid en workflows.

Wil u graag...

1. Weloverwogen keuzes maken aangaande uw 
afdrukomgeving 

2. Nieuwe manieren leren kennen om efficiënter te werken 

3. Kosten verlagen en de productiviteit verhogen 

4. Duidelijkheid over de veiligheid van uw printomgeving 
en uw documenten

Brother beschouwt dit daarom als een fundamentele stap 
in haar Managed Print Services aanbod. Een gedetailleerd 
print assessment geeft u de controle terug over uw 
printeromgeving waarna u de juiste keuzes kan maken.

De basis voor een 
duurzame Managed 
Print Services 
overeenkomst is 
een gedetailleerd 
print assessment.

“

“



... IN SLECHTS 3 EENVOUDIGE STAPPEN 
MET EEN BROTHER PRINT ASSESSMENT 
AAN DE SLAG 

1. Starten met een Brother Print Assessment

Het is zeer eenvoudig om met een Brother Print 
Assessment te beginnen. Brother installeert een 
zogenaamde Data Collector Agent (DCA)* op een server, 
pc of laptop in uw netwerk. Deze DCA start meteen met 
het zoeken naar apparaten in uw printeromgeving en het 
verzamelen van alle benodigde gegevens.

2. Het verzamelen van informatie

De Data Collector Agent verzamelt meermaals per dag 
tal van waardevolle informatie uit uw printeromgeving. 
Dit varieert van de diverse afdrukvolumes van de 
apparaten (A4, A3, kleur, mono, copy, fax, duplex etc.) 
tot de informatie over het gebruik van uw supplies en de 
gegevens van de apparaten zelf.

Op basis van het accuraat verzamelen en bijhouden van 
deze data is Brother in staat om u te voorzien in een 
professioneel en waardevol print assessment rapport.

3. Brother Print Assessment rapport

Na een aanbevolen periode van zo’n 30 dagen, wordt 
de verzamelde data omgezet naar een Brother Print 
Assessment Rapport. Dit rapport bevat informatie omtrent 
uw infrastructuur, de printtechnologie die u gebruikt, 
de vendoren, merken en types van de apparaten, 
de diversiteit aan print supplies, de leeftijden van de 
apaaraten en nog veel meer waardevolle informatie.

Op basis van deze informatie kan Brother u adviezen en 
aanbevelingen geven om uw doelstellingen op het gebied 
van kosten, veiligheid, milieu en productiviteit te realiseren.

VAN EENVOUDIGE PRINTERDATA NAAR 
WAARDEVOLLE INFORMATIE ...

Er zijn tal van tools op de markt die u allerlei gegevens 
over uw printers en het gebruik bieden. Het gaat echter 
om eenvoudige printerdata die weinig tot geen betekenis 
heeft of meerwaarde biedt om de juiste keuzes te maken.

Dankzij het Brother Print Assessment zijn wij als geen 
ander in staat om die printerdata om te zetten naar 
actiegerichte, accurate en realistische informatie. Met 
behulp van waardevolle informatie kunt u samen met 
Brother invulling geven aan uw doelstellingen.

Productieve 
medewerkers 
in een efficiënte 
en veilige 
printomgeving met 
maximale uptime:
 
Het Brother Print 
Assessment is 
een goede start 
voor vandaag én 
morgen.

“
“

* Brother Print Assessment is powered by 
JetAdvice Manager



Vertrouw op doelgerichte 
informatie om er uw 
belangrijke beslissingen 
op af te stemmen

WELKE SOFTWARE GEBRUIKT BROTHER 
VOOR ZIJN PRINT ASSESSMENT?

Het Brother Print Assessment wordt uitgevoerd middels 
JetAdvice Manager, marktleider op het gebied van printer 
fleet management. Deze merkonafhankelijke oplossing is 
in staat om alle essentiële data van uw afdrukomgeving 
op een accurate en veilige manier om te zetten naar 
waardevolle informatie.

JetAdvice Manager is sinds 2002 op de markt en heeft, 
met meer dan 11 miljoen printers onder contract, een 
enorme ervaring op het gebied van het verzamelen van 
print- en printer data.

 Meer informatie over JetAdvice Manager kunt u vinden op 
 www.jetadvice.com

WAT IS DE IMPACT OP DE VEILIGHEID VAN 
MIJN DATA EN GEGEVENSBESCHERMING?

Veiligheid en gegevensbescherming zijn voor Brother 
cruciaal. JetAdvice Manager verzamelt tijdens 
het print assessment geen persoonsgegevens of 
documentgegevens, maar enkel en alleen informatie 
van uw printeromgeving en de verbruiksartikelen in uw 
apparaten. Wanneer de data wordt verstuurd, gebeurt dit 
op een versleutelde en gecomprimeerde wijze.

De gegevens welke JetAdvice Manager uiteindelijk 
verzamelt, worden opgeslagen en verwerkt in de Europese 
Economische Ruimte (EER). Meer informatie kunt u terug 
vinden in de JetAdvice Manager Security White Paper. 
Vraag hiernaar bij uw IT specialist of Brother reseller.
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