PRINT & BEZORG DEPRINTDIENST
MAKKELIJKE EN SNELLE
VOOR THUIS
We werken steeds meer vanuit huis en digitaal.
Toch kan het voorkomen dat u een geprinte versie
van een document nodig heeft. Dan print u deze
liever niet uit op uw eigen thuisprinter. Dat kost
papier en inkt, de kleuren zijn minder mooi en
nog belangrijker: het netwerk van de thuisprinter
voldoet zelden aan de security-eisen van uw
organisatie. Canon biedt daarom speciaal voor
thuiswerkers de printservice “Print & Bezorg”.
Met deze dienst laat u eenvoudig documenten door
Canon printen en binnen één dag bezorgen.

Wat houdt de Print & Bezorgservice in?
Print & Bezorg is een centrale workflowmodule om
doelgericht printwerk te produceren. Gebruikers
hoeven alleen de Print & Bezorg printerdriver te
selecteren op hun computer en aan te geven hoe
het document afgedrukt en bezorgd moet worden.
Dat is alles!
Het werkt in elke applicatie. De opdracht wordt
veilig verstuurd en komt automatisch binnen in ons
productiecentrum, die het print en nog dezelfde
dag verstuurt. Makkelijker en sneller kan bijna niet.

De medewerker print direct
vanuit de applicatie.

De printopdracht wordt
veilig via internet
verzonden.

Het productiecentrum (ISO
27001) ontvangt de
printopdracht.

Het printwerk wordt
verstuurd naar één van de
gekozen bezorgopties.

Bezorgopties
• naar het eigen adres van de gebruiker;
• naar het werkadres van de gebruiker;
• naar het adres in het document, als post.

Uw voordelen
• de eenvoudigste oplossing voor het laten
printen en versturen van bedrijfsdocumenten;
• geen verrassingen: het document wordt
geleverd zoals vooraf getoond in de print
preview;
• alle informatie wordt veilig verstuurd en
geprint;
• ondersteuning van thuiswerkers (geen gedoe
met thuisprinters, cartridges, enz.);
• het helpt uw documentprocessen te
automatiseren.

Instellingen Print & Bezorg

Re:set the Office: bent u al klaar voor de werkplek van morgen?
De Print & Bezorgservice is één van de oplossingen om medewerkers plaatsonafhankelijk te laten werken.
Canon biedt ook bestelportals voor repro-opdrachten, digitale servicebalies voor service en advies op
afstand, digitale postkamers voor het digitaliseren van uw inkomende poststromen en post- en
pakketlockers. Lees er meer over op canon.nl

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition
© Canon Europa N.V. 2021

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 317
canon.nl
b2b@canon.nl

/company/canon-emea
/CanonBusinessNL en /CanonProPrintNL
/CanonProPrintBE
/CanonEurope

