
Veilig
• Eenvoudig te integreren. Naast de standaard authenticatie middels 

een PIN-code kan bij PrintSafe ook worden gekozen voor integratie 
van kaartlezers van een groot aantal leveranciers. 

• Beveiligde printworkflows. Xerox® PrintSafe Software biedt 
maximale databeveiliging voor uw belangrijkste activa. 

• Eenvoudig en veilig. Met één handeling toegang tot een groot 
aantal Xerox® machinefuncties.

Betaalbaar
• Vereist nauwelijks onderhoud. Deze software-oplossing vraagt 

nauwelijks tijd van uw IT-afdeling, laat zich makkelijk installeren en 
integreert eenvoudig met de meeste gangbare machines.

• Kostenbesparing op meerdere terreinen. De oplossing is betaalbaar 
voor elk bedrijf, van klein tot groot, kent geen verborgen kosten en 
biedt de klant een scala aan keuzemogelijkheden. Bovendien wordt 
geen extra toeslag berekend voor het printgemak (‘pull printing’). 

• Integratie. Xerox® PrintSafe Software integreert met uw huidige 
accessoires en servers.

Flexibel
• Veelzijdige oplossing. Een oplossing die u helpt uw software-

footprint te verkleinen. De software ondersteunt zowel Xerox 
machines als machines van andere leveranciers en groeit zo mee met 
uw bedrijf naarmate machines worden toegevoegd aan uw netwerk. 

• Binnen een mum van tijd beschikbaar. Overal printen, op elke 
machine in het netwerk.

Xerox® PrintSafe Software zorgt voor 
beveiliging van geprinte data op uw 
multifunctionals, zowel van Xerox® als van 
andere fabrikanten. Doordat de oplossing 
uitsluitend softwarematig is, vormt deze een 
betaalbare optie voor elke onderneming. 

Bespaar nog meer omdat geen extra 
hardware hoeft te worden aangeschaft  
en u bestaande authenticatie-lezers kunt 
upgraden of kaartlezers bij een leverancier 
naar eigen keuze* kunt aanschaffen.  

Belangrijkste kenmerken
• Steeds beschikbaar. Maakt printen op elke printer, op elk gewenst 

moment mogelijk.

• Bespaar tijd. Bespaar geld. Laat de gebruiker kiezen wat waar te 
printen, met de optie om documenten te wissen of wijzigen voordat 
deze daadwerkelijk worden geprint. Zo bespaart u omdat verouderde 
of onnodige documenten niet worden geprint. Tevens gaan de 
tonerkosten omlaag omdat geen onnodige prints meer worden 
gemaakt. 

• Dit is niet ingewikkeld. De oplossing is eenvoudig aan te leren en 
te gebruiken omdat deze gebruik maakt van technologie die de 
gebruiker reeds gewend is voor het printen van documenten. 

• Geïntegreerd. De oplossing biedt de ruimte om op verschillende 
machines te printen, merkonafhankelijk en ongeacht de locatie in  
het netwerk. 

• Naadloos te implementeren. Deze authenticatiesoftware-
oplossing maakt gebruik van bestaande technologie, waardoor 
deze makkelijk te implementeren is. Ook is deze volledig compatibel 
met printworkflows, waardoor onderbrekingen in de dagelijkse 
printwerkzaamheden worden voorkomen. 

Xerox® PrintSafe Software
Authenticatie binnen handbereik

*  Xerox® PrintSafe Software ondersteunt een groot aantal gangbare kaartlezers. Kaartlezers verschillen per 
machine. Neem contact op met uw Xerox vertegenwoordiger voor meer informatie.



Op ‘print’ drukken 
volstaat om het 
document in de wacht 
te zetten totdat 
de opdracht wordt 
geauthentiseerd.
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Xerox® PrintSafe Software

Veilige, makkelijke en flexibele printworkflows

De gebruiker verzendt 
het document.

De gebruiker kan kiezen 
uit elke willekeurige printer 
of multifunctional in het 
netwerk die geschikt is 
voor de verwerking van 
een PrintSafe opdracht en 
de opdracht middels het 
aanbieden van een kaart 
of invoer van een PIN-code 
authentiseren.

Zodra de gebruiker 
is herkend, kan deze 
kiezen om een specifieke 
opdracht of alle 
beveiligde opdrachten 
vrij te geven voor 
printen op de printer 
of multifunctional.

Xerox® PrintSafe Software 
draait niet alleen op Xerox® 
machines. Elke willekeurige 
printer of multifunctional* 
die is aangemeld in de 
Xerox® PrintSafe Software 
kan PrintSafe opdrachten 
printen.

*  Niet-Xerox® machines moeten beschikken over 
netwerkfunctionaliteit; neem contact op met uw Xerox 
vertegenwoordiger voor meer informatie over de merken/modellen 
die worden ondersteund.

Dankzij flexibele workflows kan de gebruiker 
software op zijn PC client voor direct printen of 
op een bestaande printserver zetten, die dan 
eenvoudig kan worden geconfigureerd voor 
Xerox® PrintSafe Software.

Video bekijken

www.xerox.com

Wissen PrintenVerzenden

Xerox® PrintSafe Software

https://www.youtube.com/watch?v=UO4Qinij0uA&feature=youtu.be

