
Functies en voordelen van Lexmark

Onze strategie om klanten langdurig aan ons 
te binden

In de concurrerende zakenwereld van vandaag verwachten 

zakelijke partners veel meer dan enkel producten en technische 

specificaties. Ze hebben te maken met praktische uitdagingen 

en hebben effectieve oplossingen nodig die aan hun zakelijke 

behoeften voldoen.

Bij Lexmark streven we ernaar ‘klanten voor het leven’ te werven 

en we weten wat ervoor nodig is om dit te bereiken. We moeten 

ons voortdurend aanpassen aan uitdagingen, van markt-

ontwikkelingen tot krappere budgetten tot milieuaspecten en 

meer. Tegenwoordig wordt elk aspect uit het aanbod van Lexmark 

ontwikkeld met dit in gedachten.

Wanneer u een Lexmark product aanschaft, gaat dit vergezeld 

van een grote meerwaarde. Deze meerwaarde zit, vrij letterlijk, in 

de doos en is alomtegenwoordig in ons hele aanbod. Bovendien 

wordt deze meerwaarde gedeeld met onze zakelijke klanten van 

elk formaat, van het MKB tot grote ondernemingen en, uiteraard, 

onze Channel partners die het hart van onze verkoop vormen.

“Zijn er slimmere manieren voor ons om KOSTEN 
te BESPAREN?”

De grote vraag die elk bedrijf zich stelt, luidt: hoe kunnen we 

besparen? In de meeste organisaties liggen er veel mogelijkheden 

voor kostenbesparing verborgen in documentprocessen. 

De juiste hardware kiezen vormt de basis van het verminderen 

van de uitvoerkosten. Door uw apparaten te combineren en te 

standaardiseren met de meest geschikte functies helpt Lexmark u 

een aanzienlijke besparing te bereiken.

En er zijn heel veel manieren om de kosten nog verder terug 

te dringen:

 } Door Lexmark supplies met hoog rendement te gebruiken 

kunt u de kosten per pagina verminderen met een minimale 

tussenkomst en opslagruimte.

 } Met onze slaap- en sluimerstanden en een fuser-unit met korte 

opwarmtijd vermindert u energiekosten.

 } Onze handige Job Accounting-oplossing1 helpt u beter te 

begrijpen hoe en wat u afdrukt.
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“Hoe bereik ik mijn volledige 
potentiële PRODUCTIVITEIT?” 

Producten en oplossingen van Lexmark bieden uw 

gebruikers de hulpmiddelen die ze nodig hebben om 

meer te doen met minder. 

Ondersteund door krachtige processors en een 

hoogwaardig ontwerp kunnen onze apparaten uw 

afdrukken uitvoeren met een snelheid tot 66 ppm in 

zwart-wit en 55 ppm in kleur, met een snelle verwerking 

van de eerste pagina, waardoor printerwachtrijen kort 

blijven en uw productiviteit hoog blijft. 

Lexmark apparaten zijn ook voorzien van een 

uitgebreide reeks geïntegreerde oplossingen en functies 

waardoor u sneller en productiever werkt.

 } Het grote, intuïtieve kleuren touchscreen gebruikt 

haptische technologie2 die gebruikers een fysieke 

feedback geeft alsof ze op een echte knop drukken. 

Er worden ook contextafhankelijke geluiden 

gebruikt, zodat u zeker weet dat het apparaat 

correct reageert op selecties. 

 } De interface van alle werkgroepapparaten van 

Lexmark is vergelijkbaar, waardoor het zeer 

eenvoudig is om ze te gebruiken, te integreren en 

het gebruik ervan uit te leggen aan gebruikers, 

ongeacht de grootte van de werkgroep. 

 } Gebruikers kunnen rechtstreeks afdrukken 

van of scannen naar een USB-stick, waardoor 

ze tijd besparen2.

 } Ze kunnen Lexmark’s afdrukvoorbeeld gebruiken 

en aanpassingen doen in de afdruktaak - op het 

apparaat - nadat deze is verzonden en zo alleen 

afdrukken wat ze nodig hebben2.

 } Verzorg uw afdruktaken tot in de puntjes met 

geavanceerde finishingfuncties, waaronder nieten 

of perforeren2.

 } Dankzij het Lexmark embedded Solutions 

Framework (eSF) kunt u uw apparaat 

aanpassen met allerlei toepassingen die de 

productiviteit verhogen2.

Meegeleverde Meerwaarde

“We willen geen dertien-in-een-dozijn 
benadering. We hebben oplossingen OP 
MAAT nodig!”

Elk bedrijf is anders, en elke werkgroep heeft 

zijn eigen specifieke behoeften. Voor een goed 

presterende organisatie moet alles perfect op 

elkaar zijn afgestemd.

Door onze uitgebreide ervaring als leider op het 

gebied van documentoplossingen heeft Lexmark 

veel inzicht opgedaan in de unieke knelpunten 

waar bedrijven zoals het uwe mee te maken 

hebben. We bieden een grote selectie producten 

en oplossingen die op uw vereisten kunnen 

worden afgestemd. 

Ongeacht of u een compacte zwart-wit 

desktopprinter nodig heeft voor snelle 

afdrukken of een krachtige kleurenlaser MFP 

boordevol workflowoplossingen en invoer- en 

afwerkingsopties: alles is mogelijk.

Lexmark innovatie voldoet aan allerlei vereisten 

en past zich naadloos aan alle zakelijke 

omgevingen aan!
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“Hoe kan ik mijn beheerders GEMAKKELIJKER 
manieren bieden om ons apparatenpark 
te beheren?”

Wanneer u het leven van uw IT-beheerders eenvoudiger 

maakt, vormt dit een groot voordeel voor uw bedrijf. 

Lexmark producten zijn heel eenvoudig om te 

installeren. En als ze eenmaal gebruiksklaar zijn, vragen 

ze weinig aandacht meer. 

 } Dankzij hun compacte formaat en handige 'roll-

off' verpakking2 kunnen zelfs de grotere MFP's 

eenvoudig op hun plaats worden geschoven.

 } Installatie en configuratie zijn eenvoudig 

dankzij Lexmark’s Universal Print Driver en 

geïntegreerde webserver. 

 } Beheerders profiteren van programmeerbare waar-

schuwingen over supplies, een efficiënt beheer van 

dataoverdracht, software voor beheer op afstand 

en de handige functie MyShortcuts, waarmee elke 

eindgebruiker snelkoppelingen voor veelgebruikte 

functies kan maken.

Gebruikers profiteren van dezelfde eenvoud dankzij 

een groot aantal handige functies, zoals aangepaste 

berichten, printerbladwijzers, een takenwachtrij, 

waarmee u taken die niet kunnen worden verwerkt 

kunt ‘parkeren’, en rechtstreeks vanaf het apparaat 

afdrukken van grafische bestandsindelingen zoals JPEG, 

PDF, TIFF en XPS zonder dat hiervoor extra software 

nodig is.

“Onze gegevens behoren tot ons 
kostbaarste bezit. Kunnen jullie helpen 
die VEILIG te stellen?”

Bedrijfsgegevens behoren tot uw meest waarde-

volle bedrijfsmiddelen en het is van cruciaal belang 

om deze goed te beveiligen. Er is echter ook een 

steeds grotere druk om de bescherming en privacy 

van persoonlijke gegevens te garanderen. Lexmark 

neemt deze beveiliging zeer serieus. 

Bescherm uw gegevens en vergroot de beveiliging 

op elk niveau van uw workflow dankzij onze 

veelomvattende zakelijke functies zoals:

 } Beveiligde vaste schijf met codering2

 } Schijf wissen2

 } Gebruikersverificatie via LDAP

 } Logbestanden 

 } Beveiligde PDF via scannen naar e-mail 

 } Veilig afdrukken en scannen via IPSec

 } Poort en IP-adres filteren

 } Optionele kaartlezer2, waarmee gebruikers 

zichzelf kunnen verifiëren en afdruktaken 

kunnen vrijgeven vanaf elk Lexmark apparaat 

in het netwerk.

Neem voor meer informatie over de 

beveiligingsoplossingen van Lexmark contact op 

met uw Lexmark vertegenwoordiger.
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“Hoe kan ik profiteren van PRACHTIGE 
KLEUREN zonder hoge kosten?”

Kleuren kunnen een groot verschil maken in uw 

communicatiemateriaal. En als u zelf hoogwaardige 

kleuren kunt produceren, is het voordeel nog groter. Dit 

is mogelijk dankzij Lexmark’s uitstekende kleuren, direct 

vanuit de doos. 

 } Naast een uitstekende kleurtechnologie en toner-

formule, ondersteund door Pantone-kalibratie, 

profiteert u van intelligente kleurvervangings-

functies die ervoor zorgen dat uw logo’s en 

belangrijke afbeeldingen precies de juiste 

kleuren hebben.

 } En om er zeker van de zijn dat de kosten niet uit de 

hand lopen, worden kleurenprinters van Lexmark 

geleverd met een uitgebreide reeks ColorCare-

functies, zoals een zwart-witvergrendelingsmodus, 

gebruikersspecifieke afdrukmachtigingen en nog 

veel meer. 

 } U kunt zelfs de Coverage Estimator activeren 

waarmee gebruikers de kosten van een 

kleurendocument kunnen inschatten voordat ze de 

taak vrijgeven.

“DUURZAME WERKWIJZEN moeten deel 
uitmaken van alles wat we doen.”

We zijn ons goed bewust van de invloed van 

documentuitvoer op het milieu. Daarom weten we dat 

we een grote verantwoordelijkheid hebben om deze 

invloed te beperken waar en wanneer dat mogelijk is. 

Elk product, elke oplossing en elke service van Lexmark 

wordt ontwikkeld met dezelfde vraag in gedachten: 

hoe kunnen we op een zo duurzaam mogelijke manier 

meerwaarde voor klanten bieden? 

Tegenwoordig bereiken we dit op vier belangrijke 

gebieden: hardware-ontwerp, supplies, programma's 

en naleving.

 } Verlaag het energieverbruik met de fuser-unit met 

korte opwarmtijd en diverse energiebesparende 

standen, zoals de slaap-, sluimer- en Eco-stand.

 } Verminder de hoeveelheid afval door onze hoog 

rendement supplies en milieuvriendelijke cartridges 

te gebruiken. Deze cartridges bestaan uit twee 

delen en bevatten gemiddeld 10% gerecycled 

materiaal dat is teruggewonnen.

 } Neem deel aan het Lexmark Cartridge Inzamel-

programma voor een eenvoudige recycling 

en de mogelijkheid uw eigen milieuprestaties 

bij te houden.

 } Beperk papierafval tot het minimum met apparaten 

die dubbelzijdig afdrukken die alle voldoen aan 

zowel Energy Star als Blue Angel.

 } Beperk uw CO2-uitstoot met krachtige Unison-

toner die garant staat voor een consistent hoge 

kwaliteit voor afbeeldingen, een langdurige 

betrouwbaarheid en een ongekende duurzaamheid, 

dit alles in een innovatief afdruksysteem waarbij 

schudden overbodig is. 

Neem voor meer informatie contact op met uw 

Lexmark vertegenwoordiger.
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“Ik wil me geen zorgen maken en onder-
brekingen voorkomen. Kunnen jullie me totale 
GEMOEDSRUST garanderen?”

Als u meerwaarde wilt bieden binnen uw eigen bedrijf, 

kunt u het zich niet veroorloven kostbare tijd te verliezen 

doordat u problemen met documenten moet oplossen 

of zich zorgen maakt over kostbare onderbrekingen.

Met een betrouwbare technologie en een degelijk 

ontwerp haalt Lexmark die last van uw schouders, 

zodat u kunt blijven doen waar u het beste in bent. 

Omdat we vertrouwen hebben in onze technologie 

en innovaties, kunnen we deze ondersteunen met een 

rotsvaste garantie. 

Naast onze standaardgarantie van één jaar met on-site 

garantie kunt u kiezen voor een verlenging van drie, vier 

of vijf jaar, wat u het beste uitkomt.

Uitstekende functies zijn nog 
beter geworden! 

Lexmark legt de lat steeds hoger als het gaat om 

documentinnovatie en onze nieuwste apparaten vormen 

de meest indrukwekkende productlijn tot nu toe. Ontdek 

ons uitgebreide assortiment workflowverbeterende 

oplossingen (vooraf geïnstalleerd en optioneel) en 

kijk hoe deze de manier waarop u werkt aanzienlijk 

kunnen verbeteren.

Vooraf geïnstalleerde oplossingen:

Forms and Favorites
Sla veelgebruikte formulieren of 

documenten online op en druk ze af 

wanneer u ze nodig heeft.

Scan to Network
Scan een papieren document en 

stuur deze naar een van de 30 

voorgedefinieerde persoonlijke of 

openbare netwerkmappen.

Change Language
Wijzig eenvoudig de taal die wordt 

weergegeven op het touchscreen. 

Er worden 18 talen ondersteund.

My Shortcuts
Creëer uw eigen tijdbesparende 

snelkoppelingen voor 

veelgebruikte functies.

Card Copy
Scan beide kanten van een id-

kaart in één keer op één kant van 

een vel papier, waardoor u zowel 

tijd als geld bespaart.

Multi-Send1

Scan uw document één keer 

en verzend het naar meerdere 

bestemmingen tegelijk: een 

enorme tijdbesparing!
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1Vaste schijf vereist
2Beschikbaar op bepaalde modellen
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Andere beschikbare apps en functies:

Kleuren touchscreen2

Lexmark’s bekroonde touchscreen-

interface biedt gebruikers een 

eenvoudiger navigatie zodat ze taken 

sneller en efficiënter kunnen voeren.

Haptische technologie
Profiteer van intuïtieve voelbare 

feedback van het scherm wanneer u klikt, 

schuift en drukt om navigatietaken uit te 

voeren (alleen high-end MFP's).

Contextuele geluiden
Navigeer makkelijker dankzij 

verschillende geluidsreacties, zoals een 

subtiel ‘suizend’ geluid voor 

pop-upvensters.

Background and Idle Screen
Verander de achtergrond van het 

touchscreen in uw bedrijfslogo, een 

uniek bericht of selecteer een van de 

vier beschikbare schermen.

Showroom
Geef een aan te passen, doorlopende 

diavoorstelling weer op het kleuren 

touchscreen om uw bedrijf of producten 

te promoten of om een belangrijke 

boodschap over te brengen.

Afdrukvoorbeeld en 
wijzigingen na verzending1

Bekijk uw documenten goed 

voordat u ze vrijgeeft op de printer 

of breng daar nog wijzigingen 

aan, zoals overschakelen op 

dubbelzijdig afdrukken.

Remote Colour Copy
Scan een document op een zwart-

wit apparaat en geef het vrij op een 

kleurenprinter in het netwerk.

Scan to Hard Drive (scannen, 
opslaan en afdrukken)1

Leg documenten vast en sla ze op de 

veilige vaste schijf van het apparaat op 

voor eenvoudig afdrukken op aanvraag.

Device Quotas
Stel per gebruiker quota's voor kopiëren, 

faxen, scannen en afdrukken in op een 

apparaat. Dit vormt een uitstekende 

manier om de kosten te beperken en het 

kostenbewustzijn te stimuleren.

Named Color Replacement
Vervangt automatisch de kleurbalans 

voor een ‘benoemde’ kleur, zodat u 

er zeker van bent dat uw logo's en 

belangrijke afbeeldingen altijd accuraat 

worden afgedrukt.

Slaap-/sluimerknop
Hiermee kunt u het apparaat in de 

slaapstand zetten en energie besparen. 

Zodra er werk gedaan moet worden, 

wordt het apparaat geactiveerd en gaat 

het aan de slag.

Minimaal stroomverbruik 
Wanneer het apparaat in de sluimerstand 

staat, is het in feite uitgeschakeld en is 

het niet eens verbonden met het netwerk. 

Het apparaat krijgt net voldoende stroom 

om te worden geactiveerd volgens het 

door u ingestelde schema.

Eco-instellingen
Profiteer van intuïtieve toegang tot 

allerlei papier- en tonerbesparende 

functies, die beter zijn voor het milieu en 

voor uw budget.
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3 http://www.buyerslab.com/news/viewarticle.asp?article=91437

Bekroonde innovatie

De in 2012 geïntroduceerde productlijn van zwart-

wit printers en MFP's werd onderscheiden vanwege 

hun prestaties, flexibiliteit en gebruiksgemak. De 

Lexmark MS410 serie won in de categorie voor kleine 

werkgroepen, de MS610 serie in de categorie voor 

middelgrote werkgroepen en de MS812 serie in de 

categorie voor afdelingen. De MX510/511, MX610/611, 

MX710 en MX812 serie werden ook onderscheiden in 

de desbetreffende categorieën. Lexmark producten 

en oplossingen worden regelmatig erkend door de 

meest gerespecteerde organisaties ter wereld. Onlangs 

hebben producten en toepassingen van Lexmark 

meerdere prijzen gewonnen tijdens de jaarlijkse 

uitreiking van de ‘Pick’-awards van Buyers Lab.

Outstanding Monochrome
Printer/MFP Line

Lexmark International, Inc.
Lexmark International, Inc.

Uitmuntend assortiment zwart-wit printers/MFP's

Lexmark
Lexmark MX610/611 Series

Outstanding A4 Monochrome MFP
for Mid-Size Workgroups

Lexmark CS510 serie

Uitmuntende A4 kleurenlaserprinters voor 

kleine werkgroepen

Lexmark
Lexmark MX610/611 Series

Outstanding A4 Monochrome MFP
for Mid-Size Workgroups

Lexmark MX610/611 serie

Uitmuntende zwart-wit A4-MFP voor middelgrote 

werkgroepen 

Maar niet alleen onze hardware werd bekroond! Ook 

de oplossing Lexmark Distributed Intelligent Capture 

werd verkozen tot ‘Uitmuntende documentverwerking 

voor bedrijven’. Ga voor meer informatie naar de 

website van Buyers Laboratory.

Outstanding Document Processing Solution

Lexmark

Lexmark Distributed
Intelligent Capture

Lexmark Distributed Intelligent Capture

Uitmuntende oplossing voor documentverwerking

Voor meer informatie over de BLI Awards van Lexmark 

gaat u naar het nieuwsartikel op de website van 

BuyersLab3 of gaat u naar de Lexmark Awards-

website op www.lexmark-awards.com.

Please contact us for more information

Triple S B.V.
Koolbergseweg 31
6604 BL Wijchen

+31246455111
info@triplesss.nl
https://www.triplesss.nl


