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Stel: u bent op locatie of bij een klant. En u mist een uitdraai van een document dat 

u nodig heeft. Of de klant vraagt u om een papieren versie van de presentatie die u 

net heeft gegeven. Geen probleem! U stuurt ter plekke vanaf uw laptop, tablet of 

smartphone een printopdracht naar de printer van de klant. Dát is mobiel printen, 

volledig draadloos, veilig en duurzaam. In dit e-book leest u er alles over. Zodat u 

het verschil kunt maken. 

Inleiding



‘Het maakt niet meer uit waar je bent, of wat je aan het 
doen bent. Je kunt altijd en overal even iets afdrukken. 

Het is vooral handig, maar het bespaart je ook tijd en 
daardoor wordt je bedrijf efficiënter’

Reinier Jonker, Mede-oprichter AgencyNo9
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Hoofdstuk

1
Wat is mobiel printen?

Wie mobiel wil gaan printen, kan kiezen uit meerdere mogelijkheden. U maakt 

uw keuzes op een verantwoorde manier op basis een goede defi nitie van deze 

draadloze toepassing. Mobiel printen, een introductie.

Defi nitie van mobiel printen
Bij mobiel printen draait alles om ‘draadloos’, ‘op afstand’ en ‘altijd en overal’. Mobiel printen is:

Mogelijkheden van mobiel printen
De wereld wordt steeds digitaler. Papierarm werken neemt toe, maar papierloos werken blijkt voor 

de meeste bedrijven nog lastig te realiseren. Dat komt onder meer door de verschillen tussen de 

generaties. Zo hebben 40-ers en 50-ers onder de werknemers doorgaans nog steeds een voorkeur 

voor print boven digitaal. Maar als u in uw organisatie mobiel werken wilt bevorderen, dan is 

mobiel printen daarbij wel een belangrijke voorziening. 

Wat kunt u met mobiel printen?

Printen via internet
‘Printen via internet’ wordt online gefaciliteerd door uw printerleverancier. Het maakt het printen 

echt mobiel en onafhankelijk van een specifi ek netwerk. Ook bezoekers en tijdelijke medewerkers 

kunnen zo eenvoudig via internet inloggen en printen. Vooraf een printerdriver installeren is niet 

nodig.

Printen op afstand
Met ‘printen op afstand’ hoeft u niet in het gebouw te zijn om een printopdracht naar uw printer 

te sturen. Bij de meeste oplossingen kan dit vanaf ieder apparaat met internet. Dat past mooi bij de 

tijdgeest van Choose Your Own Device (CYOD), waarbij werknemers ook op hun privé-apparaten 

kunnen werken.

‘Onze studenten en medewerkers kunnen via een 
speciale website bestanden printen vanaf hun 

eigen mobiele apparatuur met internet-
verbinding. Dat gaat via een e-mail met bijlage, 

het uploaden van een bestand of via een 
printerdriver, direct vanuit Microsoft Offi ce.’ 

Ludo Cuijpers, IT-manager, ROC Leeuwenborgh

een printopdracht sturen vanaf pc, laptop, tablet of smartphone naar een printer 

in de buurt of juist ver weg, gebruikersvriendelijk, kostenbesparend, duurzaam en 

veilig.
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Printgedrag reguleren
Mobiel printen stelt u in staat het printgedrag van uw medewerkers te reguleren. Bijvoorbeeld door uw 

medewerkers printrechten en printtegoeden te geven. Ook kunt u bepalen wie er in kleur mag printen, 

of op een bepaald papierpierformaat. Daarnaast kunt u de eindgebruikers, zowel medewerkers als 

bezoekers, een bepaald printmaximum opleggen, waardoor zij er bewuster mee omgaan. Een mooie 

uitwerking van uw duurzaamheidsbeleid! 

Er zijn zelfs oplossingen voor het volledige betalingsverkeer van printen. Daarbij betalen de gebruikers 

met iDeal of met online prepaid vouchers (tegoed). Een zorg minder! Ideaal voor onderwijsinstellingen 

die aan hun studenten printtegoeden toekennen. 

‘Dankzij een follow-me-systeem worden 
printopdrachten pas geactiveerd als de 

gebruikerspas voor de lezer van het apparaat 
wordt gehouden. Iedereen weet dat we het 

gebruik volgen en doorberekenen. Men print dus 
veel bewuster. Dit levert aanzienlijke 

kostenbesparingen op.’
Tjeerd-Willem Hobma, Algemeen Directeur Centrum voor Informatie 

Technologie, Rijksuniversiteit Groningen
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Wat zijn de voordelen van mobiel printen? 

Steeds meer bedrijven en organisaties stappen over op mobiel printen. Ze ervaren 

in de praktijk de voordelen van deze moderne, draadloze oplossing voor printen. 

We vatten ze samen tot 4. Hieronder zetten we ze op een rij, met toelichting.

De 4 voordelen van mobiel printen
1. Grotere mobiliteit 

2. Effi ciënter werken 

3. Kostenbesparing 

4. Betere service voor partners en klanten

Mobiliteit
Werken doen we al overal: op kantoor, thuis, onderweg, bij de klant, in de winkel. Ook buiten de 

traditionele werktijden. En dat neemt alleen maar toe. Met mobiel printen bevordert u dit tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken. Daarbij gebruiken mensen steeds meer ook hun eigen laptop, tablet of 

smartphone.

Printen op afstand
Met ‘printen op afstand’ hoeft u niet in het gebouw te zijn om een printopdracht naar uw printer 

te sturen. Bij de meeste oplossingen kan dit vanaf ieder apparaat met internet. Dat past mooi bij de 

tijdgeest van Choose Your Own Device (CYOD), waarbij werknemers ook op hun privé-apparaten 

kunnen werken.

‘De behoefte aan mobiel printen neemt sterk toe. 
In 2015 wil 75% van de zakelijke smartphone- 
en tabletgebruikers kunnen printen vanaf een 

mobiel apparaat in de kantooromgeving. 
Ongeveer 50% zal dat in 2015 ook gaan doen.’

Wereldwijd onderzoek IDC onder 1.516 kenniswerkers 
en eigenaren van document gestuurde processen: 

Behoefte mobiel printen neemt toe

Effi ciëntie
Mobiel printen ondersteunt uw medewerkers en andere eindgebruikers om effi ciënter te werken. 

Stoeien met snoeren, cd-roms en lastige printerconfi guraties behoort tot het verleden. Evenals heen 

en weer lopen naar die ene printer bij de secretaresse of aan het eind van die lange gang. 

Bovendien zijn de oplossingen van mobiel printen gebruikersvriendelijk.
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Kostenbesparing
Bovenstaande voordelen kunnen al snel een flinke kostenbesparing opleveren. Overstappen op mobiel 

printen vraagt in het begin een relatief beperkte investering van geld en tijd. Deze investering is 

natuurlijk afhankelijk van de oplossing die u kiest, de omvang van uw organisatie en het aantal 

gebruikers, maar betaalt zich al snel uit. De kosten van IT en IT-beheer gaan omlaag door de 

gebruikersvriendelijkheid. Er wordt minder papier gebruikt en medewerkers gaan efficiënter werken. 

Betere service voor partners en klanten
Net als u en uw medewerkers, werken ook uw partners en klanten in toenemende mate tijd- en 

plaatsonafhankelijk. Om de relatie met hen te versterken, kunt u ook aan hen printrechten en 

printtegoeden toekennen, al naar gelang de behoefte. Ze zullen deze verbetering van uw service 

waarderen!

Resultaat: een toekomstbestendige organisatie
Mobiel printen helpt u een toekomstbestendige organisatie te worden:

• Een organisatie met een moderne bedrijfsvoering, die medewerkers en gasten de juiste service 

biedt

• Een organisatie die grip heeft op het printverbruik, de kosten en het beheer

• Een organisatie die duurzaam en flexibel werkt, beter en makkelijker.

‘Om gebruikers bekend te maken met mobiel 
printen hebben we handleidingen gemaakt die 

op Intranet staan. Ook hebben we de studenten 
extra instructies gegeven en hebben we ze aan 

het begin actief ondersteund’
Koen Hillen, Hoofd ICT van Grafisch Lyceum Utrecht
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Hoe maak ik mobiel printen mogelijk?

Welke manieren van mobiel printen zijn er? Wat is ervoor nodig om mobiel 

printen mogelijk te maken? Moet ik mijn server en printers aanpassen? 

Hoe zorg ik dat alles goed en veilig werkt? Hoe kan ik het beheer inregelen? 

De antwoorden op deze vragen vindt u in dit hoofdstuk.

Mobiel printen hoeft niet per se grootschalig te worden aangepakt. Er zijn verschillende varianten 

en beheervormen, voor iedere organisatieomvang. Welke u kiest, hangt ook af van de vraag wie u 

als eindgebruikers wilt laten printen.

4 manieren om (mobiel) te printen
Er zijn 4 manieren om te printen. Bij opties 2, 3 en 4 gaat het specifi ek om mobiel printen. 

De 4 opties zijn eenvoudig te combineren.

1 Via een geïnstalleerde printerdriver op uw computers 
Dit is het printen op ‘de oude manier’ vanaf desktop, pc en laptop. Hiervoor hoeft u slechts één 

(specifi eke of universele) printerdriver te installeren. Daarna kunnen de gebruikers rechtstreeks 

printen vanuit de programma’s op hun computer.

2 Via e-mail
Bij deze werkwijze stuurt u documenten als bijlage bij een e-mail naar een gekozen printer. Iedere 

printer heeft zijn eigen e-mailadres, bijvoorbeeld: vergaderruimte3@kantoor.nl. Zo kunt u printen 

vanaf iedere locatie en vanaf ieder apparaat waarmee u kunt e-mailen.

3 Via een website
Via een website printen gaat zo: u gaat via uw browser naar de website van uw leverancier en logt 

eenvoudig in. U komt dan in de beveiligde omgeving van de website, waar u alle bekende 

documenttypes kunt uploaden en afdrukken.

4 Via een print-app
Helemaal eenvoudig wordt het met een speciale print-app op uw smartphone of tablet. 

Gebruikersvriendelijk, snel en veilig kunt u met de app e-mails, foto’s, webpagina’s en alle bekende 

documentsoorten afdrukken op een geselecteerde printer. Zodra uw printers gereed zijn gemaakt 

voor mobiel printen, zoekt de app zelf naar de dichtstbijzijnde aangesloten printer. 

Inmiddels is er een groot aanbod van print-apps op de markt. De meeste zijn gratis te downloaden 

in de grote appstores. Gebruik wel apps van vertrouwde leveranciers. Mogelijk heeft uw vaste 

printerleverancier een eigen print-app.

Bij opties 2, 3 en 4 is het niet nodig om extra drivers of software op je (mobiele) apparaat te 

installeren (behalve dan het installeren van de print-app bij optie 4). Dat betekent dat ook gasten 

en tijdelijke gebruikers vanaf hun eigen mobiele apparaat via een gast-inlog kunnen printen.

Uw beheerder kan bij alle opties de printinstellingen aanpassen. 
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Wat heb ik nodig?
Mobiel printen is direct toepasbaar en is goed in te passen binnen uw bestaande, veilige IT-

infrastructuur. Wat u precies nodig heeft aan hardware en software, hangt af van de oplossing die  

u kiest. Laat u hierover goed adviseren. We zetten hieronder op een rij wat u mogelijk nodig heeft.

Server
De meeste mobiele printoplossingen werken via internet waarbij de printopdrachten via internet naar 

de printer worden verstuurd, via e-mail of print-app. U kunt kiezen uit de volgende opties voor de 

benodigde server:

• de speciaal daarvoor ingerichte website van uw printerleverancier. Hier worden de documenten  

en mailtjes (tijdelijk) opgeslagen. Doordat de leveranciers samenwerken met externe datacenters,  

is het beschikbaarheidspercentage op de server nagenoeg 100%. Uploaden en verwerken van  

de printopdrachten is dus zo goed als gegarandeerd

• uw eigen server. Als u alles in eigen hand wilt houden, richt u een eigen server in die het 

printverkeer opvangt. Maar let op: dit is vaak een stuk duurder, zeker als u hetzelfde 

beschikbaarheidspercentage wilt garanderen als uw printerleverancier.

Software
Printen via een print-app vraagt geen verdere software, behalve de app op uw mobiele apparaten. In 

een paar simpele stappen is de app geïnstalleerd en bent u aangemeld op het netwerk om te printen. 

Voor printen via e-mail moet er op uw multifunctionele printer(s) en server aangepaste software 

worden geïnstalleerd. Vraag uw printerleverancier hoe u deze update uitvoert en hoe u de printers 

gereed maakt. 

Wilt u een betalingssysteem aan de printers koppelen, dan is ook hiervoor extra software nodig.

Printers
Vrijwel iedere printer van de grote fabrikanten is geschikt te maken voor mobiel printen: de meeste 

laser-, inkt jet-, en multifunctionele printers. Ze moeten wel worden aangemeld of in sommige gevallen 

worden voorzien van software. 

Bij mobiel printen via een print-app, zijn geen verdere installaties nodig.

‘Apple-gebruikers kunnen ook printen via AirPrint. 
Hierbij hoeft u geen besturingsbestanden te 

installeren. U kunt meteen vanaf uw iPhone, iPad, 
iPod touch of Mac rechtstreeks printen op een 

AirPrint-printer in uw lokale netwerk. 
Tegenwoordig leveren de grote en bekende 

printerfabrikanten hun printers uit met AirPrint. 
AirPrint
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(Mobiele) apparaten
Alle laptops, tablets of smartphones hebben een internetverbinding. Via internet kunt u direct online 

inloggen en printen. Voor printen vanaf deze mobiele apparaten zijn geen ingewikkelde installaties 

nodig. Maar als u wilt printen via een print-app op smartphones of tablets, moet u de app wel linken 

aan het netwerk van beschikbare printers.

‘Gasten en (ambulante) gebruikers hebben de 
mogelijkheid om te printen met eigen laptops, 

tablets en smartphones. Het printen van alle 
documenten die de zorg ondersteunen, is nu 

efficiënt en privacy-veilig.’
Hans de Groot, Manager ICT & Inkoop, Zorginstelling Zozijn
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Internet
Bij mobiel printen via internet is een sterke en betrouwbare internetverbinding via kabel of glasvezel 

heel belangrijk. De meeste kabel- en glasvezelproviders garanderen een uptime (beschikbaarheid van 

de benodigde website) van bijna 100%. Voor printen onderweg (vanuit de auto, trein, bus of een 

andere locatie heeft u 4G of WiFi-spots nodig).

Veiligheid
Uw provider zorgt dat bij mobiel printen documenten goed beveiligd zijn. Ze worden via een 

versleuteld netwerk opgevangen en doorgestuurd naar de bewuste printer. Maar of ook de verzending 

van documenten net zo veilig is, dát bepaalt u zelf. Het hangt vooral af van twee dingen:

• de beveiligingsinstellingen op de smartphones, tablets, laptops, desktops en internetconnectie, die 

uw organisatie gebruikt

• de beveiliging van uw eigen (WiFi) netwerk op kantoor, thuis en op locatie. 

Als de beveiligingsinstellingen voor buitenstaanders goed zijn afgeschermd met sterke paswoorden en 

virusscans, is de kans uiterst klein dat er documenten worden onderschept door onbevoegden. Geef 

uw eindgebruikers daarom goede instructies over de beveiligingsinstellingen.

Follow You
Follow You is een functie die ervoor zorgt dat fysieke printjes niet worden opgepikt door derden. Een 

vereiste hierbij is dat de eindgebruiker zich identificeert bij een printer met een persoonlijk pasje, een 

wachtwoord of identificatiecode via uw smartphone. Daarmee kunt u de printer vertrouwelijke 

documenten pas uit laten draaien als u erbij staat.

Beheer
Beheeroplossingen zijn bijvoorbeeld:

• Lijsten met gebruikers, per persoon of per groep met de voor hen noodzakelijke printrechten 

(autorisatie). Wie print naar welke printer, wie mag in kleur printen, op bijzonder papierformaat  

etcetera 

• Speciale software en mobiele apparaten

• Lijsten met gebruikers voor wie u de printrechten blokkeert.

Als u het beheer zo opzet, is ook eenvoudig het printgedrag per gebruiker te volgen. 

‘Uit onderzoek blijkt dat facturen in kleur sneller 
betaald worden dan exemplaren in zwart-wit: de 

kans is 30% groter dat de betaling binnen de 
termijn wordt voldaan. Zorg er daarom voor dat 

financiële medewerkers kunnen printen in kleur.’
Printrechten
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Instructie
Om eindgebruikers en beheerders te leren omgaan met mobiel printen kun je kiezen voor korte 

trainingen. Aanbieders van mobiel printen bieden vaak dit soort trainingen aan. 

‘Ruim 50% van de smartphone-gebruikers en 35% 
van de tablet-gebruikers weet niet hoe zij mobiel 

kunnen printen (onderzoek IDC, 2013).’
Onbekendheid met mobiel printen

Uitbesteden
U kunt het beheer rond mobiel printen ook volledig uitbesteden. Daarmee ontzorgt u uw organisatie 

zodat uw medewerkers zich beter kunnen richten op hun kerntaken.
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Ervaringen van andere organisaties

Koen Hillen, Hoofd ICT van Grafi sch Lyceum Utrecht
“De keuze voor mobiel printen was een keuze voor gebruikersgemak. Er kan bij ons nu via e-mail, 

website en geïnstalleerde printerdriver geprint worden. Na een half jaar gebruik is iedereen hier 

tevreden. Ik kan mobiel printen van harte aanraden bij instellingen die zoeken naar een effi ciënte 

printoplossing.”

 Ludo Cuijpers, IT-manager, ROC Leeuwenborgh
“Met de oplossing rondom Mobiel Printen, die niet op ons netwerk maar op een server draait, 

kunnen onze studenten en medewerkers via een speciale website bestanden printen vanaf hun 

eigen mobiele apparatuur met internetverbinding. Dat gaat via een e-mail met bijlage, het 

uploaden van een bestand of via een printerdriver, direct vanuit Microsoft Offi ce.”

Tjeerd-Willem Hobma, Algemeen Directeur Centrum voor Informatie Technologie, 
Rijksuniversiteit Groningen
“Dankzij een follow-me-systeem worden printopdrachten pas geactiveerd als de gebruikerspas voor 

de lezer van het apparaat wordt gehouden. Iedereen weet dat we het gebruik volgen en 

doorberekenen. Men print dus veel bewuster. Dit levert aanzienlijke kostenbesparingen op.”

Hans de Groot, Manager ICT & Inkoop, Zorginstelling Zozijn
“Vertrouwelijk printen is nu mogelijk via een follow-me-printsysteem. We sturen onze 

printopdrachten naar de printcloud en kunnen de opdracht locatie-onafhankelijk op elke gewenste 

multifunctionele printer printen. Gasten en (ambulante) gebruikers krijgen de mogelijkheid om te 

printen met eigen laptops, tablets en smartphones. Het printen van alle documenten die de zorg 

ondersteunen, is nu effi ciënt en privacy-veilig.”

Reinier Jonker, Mede-oprichter AgencyNo9
“Wij maken gebruik van printen via e-mail. We hebben een speciaal e-mailadres gekoppeld aan de 

printer. Je mailt gewoon je document of foto naar dat e-mailadres en dan wordt het geprint. Super-

gemakkelijk.”
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Waarom Ricoh
Niet voor niets is Ricoh wereldwijd marktleider op het gebied 

van duurzame IT- en documentmanagement-oplossingen.

Wij bewijzen dat bedrijven van elke omvang efficiënter, 

duurzamer en productiever kunnen werken. Daarnaast kunt 

u kosten besparen en beter beheersen. 

Door intensief samenwerken, creatief denken, adviseren en 

trainen komen we tot oplossingen. Daarmee vereenvoudigt u 

al uw documentintensieve processen en kunt u informatie beter 

beheren. Ook verbetert de beveiliging van uw documenten. 

Zo vertalen we uw wensen in slimme ideeën en concrete 

oplossingen. imagine. change. 

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving 

kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

Copyright © 2015 Ricoh Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze E-book, de inhoud en/of layout ervan mag niet worden 

gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de 
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