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1.0 Inleiding 
Dit onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Coleman Parkes Research. 
Het werd uitgevoerd om een helder inzicht te geven in documentbeheer in Europa en hoe het past in het
huidige economische en technologische klimaat. De term documentbeheer wordt gebruikt en gedefinieerd
als de wijze waarop een organisatie haar zakelijke documenten regelt en beheert. Documentbeheer omvat
het effectief beheer van de kosten, technologie, duurzaamheid en veiligheid van documenten in alle
handelingen van een bedrijf.  

In juli en augustus 2009 werden in totaal 311 gedetailleerde interviews gevoerd met personen die
beslissingen nemen op hoog niveau (leidinggevend niveau of equivalent) in België, Frankrijk, Duitsland,
Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk & Ierland. Alle ondervraagde personen werken in
middelgrote en grote ondernemingen in de financiële dienstverlening, consultancy, telecommunicatie /
nutsbedrijven en media in heel Europa. Zij zijn verantwoordelijk voor documentbeheer binnen hun
respectievelijke organisaties. Het onderzoek werd onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd om
er zeker van te zijn dat het representatieve informatie voor heel Europa en binnen elke gerichte verticale
sector biedt.

2.0  Managementrapport
Dit onderzoek toont aan dat, ondanks het feit dat 77 procent van de Europese leiders de voordelen
kennen van een documentbeheerstrategie, meer dan driekwart van hen nog geen volledig geïmplementeerd
plan in hun bedrijf heeft. Het ontbreken van een strategie voor kostenbeheer heeft een directe invloed op
hun netto resultaat.

Bovendien worden de geïmplementeerde processen sporadisch en ongecontroleerd uitgevoerd en is de
algemene verantwoordelijkheid gefragmenteerd en gedecentraliseerd. In veel gevallen zijn verschillende
mensen in de organisatie verantwoordelijk en is de directie van het proces niet duidelijk. Het ontbreken
van een strategische aanpak betekent dat ondernemingen niet profiteren van de voordelen van een
efficiëntere, duurzame en veilige werkomgeving. Hierdoor blijven zij kwetsbaar voor duplicatie van
activiteiten en inefficiënties die van invloed zijn op hun kosten en hun algemene bedrijfsprestatie.

De realiteit is dat implementatie van een dergelijke strategie gemakkelijk kan worden aangepakt.  
De volgende stap is dat bedrijfsleiders afstand nemen van het conventionele denkbeeld van documentbeheer
gericht op de korte termijn en overstappen op een beheermodel gericht op de lange termijn dat de
bredere bedrijfsbehoeften aanvult. Een strategie voor documentbeheer kan naadloos worden geïntegreerd
in een bestaande infrastructuur van een organisatie. De strategie vereenvoudigt bedrijfsprocessen en
biedt voordelen op zowel de korte als de lange termijn, zoals daling van kosten, minder impact op het
milieu en meer veiligheid. Bovendien wordt er een effectievere toewijzing van hulpbronnen toegepast.
Hierdoor kunnen bedrijfsleiders zich meer concentreren op het verhogen van de groei van hun kernzaken.
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3.0  Overzicht belangrijkste bevindingen
• Documentbeheer is essentieel voor de onderneming, maar staat niet hoog op de strategische agenda

De totale uitgaven aan documentbeheer in Europa bedragen op dit moment meer dan een geschatte €14
miljard per jaarr1, waarbij ondernemingen tot maar liefst 5% van de jaaromzet uitgeven. Slechts iets meer
dan een derde (39%) van de ondernemingen heeft een documentbeheerstrategie geïmplementeerd voor
het beheer van dit belangrijke gebied van de onderneming.

• Controle van documentuitgaven is sporadisch en ongecontroleerd
Dit gebrek aan strategisch beheer van documentactiviteit onderbouwt een aantal interessante
bevindingen met betrekking tot kostenbeheer. Met net 45 procent van de ondernemingen in Europa
die kosten regelmatig controleert, stellen ondernemingen zich kwetsbaar op voor duplicatie van
activiteiten en inefficiënties die rechtstreeks van invloed zijn op het netto resultaat. 

• Verantwoordelijkheid voor documentbeheer is gedecentraliseerd
Uit de index blijkt dat verantwoordelijkheid voor documentbeheer is gedecentraliseerd waarbij geen enkele
functie aansprakelijk is voor dit gebied. In veel gevallen zijn verschillende mensen aansprakelijk voor het
aanwezige vaak beperkte documentbeheerbeleid, de verantwoordelijkheid ligt vaak bij afdelingshoofden of
individuele personen. 

• Kortetermijnstandpunt m.b.t. tot voordelen ziet voordelen op de lange termijn over het hoofd
Het is bemoedigend dat uit het rapport blijkt dat de meerderheid van senior executives (77%) het potentieel
ziet om kosten te besparen dankzij documentbeheer, maar de resultaten benadrukken een laag besef van 
de voordelen op de langere termijn. Hoewel lagere drukwerkkosten door 81% van de respondenten 
worden gezien als een belangrijk voordeel, waren senior executives zich minder bewust van de voordelen
van documentbeheer wat betreft betere veiligheid, efficiëntere documentstromen en productiviteit 
van werknemers. 

1 Op basis van geraamde uitgaven aan documentbeheer als een percentage van maandelijkse omzet
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4.0  Investering in documentbeheer is essentieel
voor de onderneming, maar wordt nog niet
strategisch beheerd

Het rapport onthult dat bedrijfsleiders schatten dat zij ongeveer €14 miljard1 per jaar besteden aan
documentbeheer. Dit kan oplopen tot maar liefst vijf procent van de maandelijkse omzet. Ondanks dat
het een belangrijk en integraal onderdeel vormt van de dagelijkse gang van zaken, hebben weinig
ondernemingen officiële processen voor het beheren en controleren van hun activiteiten. 

Op het eerste gezicht lijkt het bestaan en de implementatie van documentbeheer bemoedigend te zijn
met ongeveer vier op de tien ondernemingen in heel Europa die een volledig ontwikkelde strategie
implementeren en nog eens 14% die zegt dat zij snel een strategie zullen implementeren. Uit nader
onderzoek van de gegevens blijkt dat meer dan de helft op dit moment geen strategie heeft. Een derde
geeft slechts een serie richtlijnen of laat de beslissingen betreffende het plan van aanpak aan de
verschillende afdelingen over.

Figuur 1 – Implementatie van officiële documentbeheerstrategieën   

Iets meer dan een derde van de Europese organisaties
beschikt over een volledig ontwikkelde
documentbeheerstrategie.

1 Op basis van geraamde uitgaven aan documentbeheer als een percentage van maandelijkse omzet



6

Op landelijk niveau komen de bevindingen overeen en zelfs in België (waar het waarschijnlijker is dat
ondernemingen een documentbeheerstrategie hebben in vergelijking met hun Europese collega’s)
implementeert slechts iets meer dan de helft van de organisaties op dit moment een volledig ontwikkelde
documentbeheerstrategie. Aan de andere kant van de schaal heeft in het VK & Ierland iets meer dan een
derde (34%) van de ondernemingen een documentbeheerstrategie geïmplementeerd en in Frankrijk daalt
dit niveau tot een kwart (26%) van de ondernemingen. Het valt op dat een aanzienlijk deel van de
ondernemingen de verantwoordelijkheid voor documentbeheer overlaat aan individuele afdelingen. In
Spanje voert bijna een kwart van de ondernemingen (24%) dit beleid en in Nederland een op de vijf.
Deze kwestie van een gedecentraliseerde benadering wordt nader onderzocht in Hoofdstuk 3. Op het
eerste gezicht is het met een gefragmenteerde benadering en zo weinig ondernemingen die zich bezig
houden met documentbeheer, zeer waarschijnlijk dat ondernemingen zich blootstellen aan kosten en
milieu-inefficiënties en verhoogde veiligheidsrisico’s.    

Figuur 2 – Implementatie van een officiële documentbeheerstrategie 

Waar respondenten over geen enkele vorm van documentbeheer beschikten, was de meest gegeven
reden – bijna een op de drie – dat zij er de noodzaak niet van inzagen. Anderen waren van mening dat zij
niet over de interne hulpbronnen beschikten om een dergelijk beleid te kunnen voeren (24%) of dat er
geen steun was van het senior management voor een dergelijk beleid (20%). Deze reacties benadrukken
een aantal van de uitdagingen waarmee een onderneming zich geconfronteerd ziet en de noodzaak de
belangrijke voordelen van een strategische benadering van documentbeheer in te zien. 
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5.0  Controle van documentuitgaven gebeurt
sporadisch en ongecontroleerd

Ondanks het bestaan van documentproductie op alle niveaus binnen een organisatie, is het beheer van de
kosten sporadisch en ongecontroleerd. 

Bijna de helft van de ondervraagde organisaties beseft dat hun kosten voor documentbeheer jaarlijks
toeneemt, toch is het controleren van die kosten ongestructureerd en wordt het volledige potentieel voor
het meten ervan niet gerealiseerd. 

Minder dan de helft (43%) houdt regelmatig actief de kosten van documenten bij en bijna een op de vijf
(17%) houdt de kosten helemaal niet bij. 

Figuur 3 – Bijhouden van kosten van documentbeheer

Over het algemeen houden relatief weinig Europese ondernemingen zich regelmatig bezig met de kosten
van documentbeheer in de hele onderneming. Van Belgische en Spaanse ondernemingen is het het
minst waarschijnlijk dat zij de kosten actief bijhouden (respectievelijk 32% en 36%). 

38% beoordeelt documentkosten ‘soms’ en zeker 17%
beoordeelt deze kosten helemaal niet.
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In Italië zei slechts 10% van de ondernemingen dat zij de documentkosten bijhouden en bijna de helft
(44%) vertelde dat zij de kosten ‘soms’ controleren. Daardoor verkrijgen zij geen betrouwbaar beeld van
documentbeheer en hoe dit hun onderneming ondersteunt. 

Wanneer gevraagd hoeveel hun onderneming in een gemiddelde maand besteedt aan documentbeheer,
kon ongeveer een vijfde van de ondernemingen die beweren de kosten te controleren, geen cijfers geven. 

De ondernemingen die gegevens hebben verstrekt, hebben aangegeven dat het grootste deel van de
kosten verband hield met een individuele persoon of een afdeling in plaats van het verstrekken van een
cijfer dat betrekking had op de onderneming in zijn geheel. Het is daarom waarschijnlijk dat de totale
geraamde investering door de respondenten een bescheiden indicatie is van de werkelijke waarde. Dit is
misschien niet zo vreemd gezien het feit dat de verantwoordelijkheid voor documentbeheer regelmatig
berust bij afdelingsleiders zoals de HR-director of de officemanager. Over het algemeen is het ook
duidelijk dat bij veel Europese organisaties de cijfers over de gehele groep diep in de organisatie zijn
verborgen en dat de kennis van de betreffende kosten vaak vaag of onvolledig is. Een derde van de
senior managers, stijgend tot 42 procent in België, geeft toe dat zij de gemiddelde maandelijkse kosten
voor hun onderneming niet weten (of blijkbaar niet weten waar zij dergelijke kosten kunnen vinden). 
Een dergelijke beperkte kennis van de betreffende kosten is zorgwekkend gezien het feit dat effectief
management vertrouwt op zichtbaarheid.

Figuur 4 – Gebrek aan kennis van de kosten van printers

Men ziet de noodzaak van het bijhouden en onder controle houden van kosten in, maar voor maar liefst 57%
is het niet iets dat regelmatig gebeurt, hetgeen betekent dat duidelijke mogelijkheden om efficiëntie te
stimuleren, de productiviteit te verhogen, de gevolgen voor het milieu te beperken en de veiligheid te
verbeteren niet worden onderkend.



6.0  Verantwoordelijkheid voor documentbeheer is
gedecentraliseerd

Bij alle Europese ondernemingen is de verantwoordelijkheid voor toezicht op documentbeheer divers en
wijd verspreid waarbij afdelingsmanagers (inclusief HR-directors, office-, sales- en marketingmanagers,
enz.) bij minstens zes op de tien organisaties ten minste gedeeltelijk verantwoordelijk zijn. In de meeste
gevallen heeft geen enkele persoon de totale verantwoordelijkheid. 

Figuur 5 – Verantwoordelijkheid van functie voor documentbeheer

Bij een gedecentraliseerde benadering worden de belangrijkste voordelen van een centrale strategische
benadering van documentbeheer over het hoofd gezien. Wanneer individuele afdelingen hun eigen
behoeften aan documenten beheren, neemt duplicatie toe en missen ondernemingen de mogelijkheid
hun workflow te optimaliseren. Een silo-benadering kan voldoen aan de behoeften van de afzonderlijke
afdelingen, maar zonder centrale regeling van verantwoordelijkheid en beheer, heeft de onderneming
geen enkel zicht op haar documentactiviteiten en geen nauwkeurig inzicht in verbeteringen om de
veiligheid, productiviteit en vermindering van milieubelasting te verbeteren en de efficiëntie te stimuleren. 
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In de meeste gevallen zijn verschillende mensen verantwoordelijk
voor documentbeheer en heeft geen enkele persoon de volledige
verantwoordelijkheid.
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De oplossing is het aannemen van een centrale, gecontroleerde benadering met bewerkte processen die
direct in lijn zijn met de specifieke behoeften van de onderneming. Wanneer documentbeheerpraktijken
onder leiding staan van een senior executive van de onderneming, wordt de oplossing in de algemene
ondernemingsstrategie geïntegreerd en worden voordelen door de bredere organisatie versterkt. Dit
betekent dat afdelingsmanagers zich ook kunnen concentreren op wat zij het beste doen: de onderneming
helpen groeien. 

Naast het delegeren van verantwoordelijkheid voor documentbeheer aan afdelingsmanagers, is 57% van
senior executives in heel Europa van mening dat individuele personeelsleden hun eigen document- en
printbehoeften zouden moeten kunnen beheren. Hoewel een meerderheid van directies van mening is
dat werknemers hun eigen beslissingen met betrekking tot drukwerk zouden moeten nemen, zijn veel
van hen van mening dat werknemers niet altijd printen met efficiëntie of duurzaamheid in gedachten.

Met behulp van een 10-puntsschaal, waarbij 10 gelijk is aan ‘zeer betrokken’ en 1 gelijk is aan ‘volkomen
onverschillig’, werden ondernemingen verzocht het gedrag van hun personeel te beoordelen met betrekking
tot het maken van printfouten en het dupliceren van reeds bestaande documenten.

Figuur 6 – Indrukken van Senior Executives met betrekking tot de houding van personeel

57% van senior executives is van mening dat personen
in staat moeten zijn hun eigen document- en
printbenodigdheden te beheren.
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Senior executives beoordeelden hun werknemers met een 5,3 uit 10 met betrekking tot het maken van
printfouten en 5,4 als het aankomt op het dupliceren van documenten. Deze scores zijn relatief laag en
tonen aan dat senior management in de meeste bedrijven in Europa niet veel vertrouwen heeft in hun
benadering van intern documentbeheer.  

Door het delegeren van de verantwoordelijkheid voor documentbeheer aan individuele personen,
verhogen bedrijfsleiders de kans op duplicatie en aantasting van de veiligheid. Daarnaast worden
duurzame doelen een grotere uitdaging, doordat er geen centraal automatisch beleid aanwezig is. 

Het is daarom bemoedigend dat de helft van de geïnterviewde personen zeggen dat hun collega’s in de
raad zich inzetten voor volledige training van werknemers op dit terrein. Deze resultaten geven echter
aan dat werknemers niet het beheer krijgen dat nodig is om zeker te stellen dat zij optimaal kunnen
werken. Terwijl het essentieel is dat werknemers een bepaald niveau van verantwoordelijkheid hebben
met betrekking tot de wijze waarop zij hun documenten beheren, zien ondernemingen de mogelijkheid
deze rol centraal te regelen over het hoofd en laten zij hun werknemers zich concentreren op de
bedrijfsvoering.
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7.0  Standpunt m.b.t. voordelen op de korte
termijn ziet voordelen op de lange termijn over
het hoofd

Er komt een interessante discussie op gang, wanneer we in Europa kijken naar de opgemerkte voordelen 
van documentbeheer. 

De meeste ondernemingen brengen een groot aantal voordelen in verband met beter of geoptimaliseerd
documentbeheer.  

Het grootste opgemerkte voordeel van een benadering van optimaal documentbeheer is lagere printkosten.
Dit kan gunstig zijn voor 81% van de onderzochte ondernemingen en zelfs zeer gunstig voor bijna de helft
(46%). Bijna evenveel (77%) noemt lagere onderhoudskosten als een belangrijk voordeel, hoewel een
minder grote groep (35%) dit als zeer gunstig ziet. Andere opmerkelijke in brede kringen waargenomen
voordelen van een benadering van optimaal documentbeheer zijn voordelen voor het milieu (73%), hogere
personeelsproductiviteit (74%) en betere veiligheid (68%).

Figuur 7 – Voordelen van optimaal documentbeheer

Tot de opgemerkte voordelen van optimaal documentbeheer behoren
lagere kosten (81%), voordelen voor het milieu (73%), hogere
personeelsproductiviteit (74%) en verbeterde veiligheid (68%).



De mogelijkheid van kostenbesparing wordt duidelijk in brede kring erkend. In totaal zegt 77% van de
ondernemingen in Europa dat een beleid van beter documentbeheer zou leiden tot ten minste enige
kostenbesparing en een kwart is van mening dat deze besparingen aanzienlijk zouden zijn. Over het
geheel genomen, zijn er zeer weinig die van mening zijn dat een dergelijke verbetering geen kosten 
zou besparen.

Figuur 8 – Invloed van kosten van beter documentbeheer

Maar er zijn een aantal voordelen waarvan men zich minder bewust is. De voordelen in verband met
workflow-verbeteringen werd door slechts 55% van de respondenten onderkend. 

Wanneer senior executives in Europa zich minder bewust zijn van de mogelijkheden processen te
stroomlijnen en hun workflows te optimaliseren, is men zich mogelijk minder bewust van de voordelen
van documentbeheer op de lange termijn. Dit verklaart misschien waarom zo weinig (39%) een strategie
hebben geïmplementeerd in hun onderneming. 
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8.0  Samenvatting
• De situatie met betrekking tot effectief documentbeheer in Europa is gemengd. 39% van middelgrote

en grote organisaties heeft een goed gedefinieerde en strikt geïmplementeerde strategie, terwijl nog
eens 14 procent zegt dat zij er binnenkort een gaan implementeren. 

• Meer dan de helft hanteert op dit moment geen strategie en een derde geeft alleen een serie richtlijnen of
laat hun afdelingen hun eigen aanpak bepalen. 

• Over het algemeen is er weinig besef van de kosten voor het beheren van documenten en de uitgaven
worden zelden gecontroleerd. Minder dan de helft van de ondernemingen controleert regelmatig actief
de kosten voor documenten en een derde geeft toe dat zij de gemiddelde maandelijkse kosten voor het
produceren van documenten voor hun onderneming niet weet. 

• De minderheid voert een centraal beleid waarbij zeker zes op de tien ondernemingen de
verantwoordelijkheid voor documentbeheer ten minste gedeeltelijk in de handen van 
afdelingshoofden laat.

• Een dergelijke gedecentraliseerde controle en verantwoordelijkheid suggereert dat ondernemingen geen
totaalbeeld hebben van documentbeheer binnen hun organisatie en de betreffende kosten niet onder
controle kunnen houden of een oplossing hebben die de totale behoefte van de onderneming integreert. 

• Men erkent en accepteert in brede kring het belang van beleid met betrekking tot documentbeheer,
procedures en protocollen. De grote meerderheid van ondernemingen brengt beter documentbeheer
in verband met een groot aantal voordelen, met name, en niet verbazingwekkend, lagere kosten (81%).

• Senior executives in Europa zijn zich echter minder bewust van de mogelijkheden partijen te
stroomlijnen, workflow te optimaliseren en beschikbare hulpbronnen intern te verhogen, hetgeen wijst
op weinig besef van de voordelen van documentbeheer op de langere termijn. 
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9.0  Conclusie
Het is duidelijk dat hoewel de meerderheid van de ondernemingen in Europa de voordelen van
documentbeheer wel inziet, de meeste een ad-hoc benadering hebben met betrekking tot het
implementeren en vele de verantwoordelijkheid voor hun terrein delegeren aan collega’s of beperkte
controleprocessen toepassen om kosten te controleren. 

Een van de grootste uitdagingen in deze markt is daarom misschien het veranderen van de mentaliteit
van bedrijfsleiders en hen te ondersteunen om de rol die documentbeheer in hun onderneming speelt en
hun eigen rol in het succes ervan beter te kunnen herkennen. In werkelijkheid is effectief documentbeheer
relatief gemakkelijk aan te pakken en kan het, wanneer het correct wordt geïmplementeerd, een positieve
invloed hebben op de winstgevendheid en efficiëntie van een onderneming. 

Daarnaast is er misschien een tendens voor ondernemingen om de mogelijkheden die buiten de voordelen
op korte termijn vallen, over het hoofd te zien. Wanneer beheer alleen wordt gezien als een manier om
kosten te besparen, zal het beslist besparingen op de korte termijn opleveren. De invloed op de dagelijkse
bedrijfsoperaties, de manier waarop het voldoet aan de behoeften van de onderneming en de ondersteuning
van de totale bedrijfsstrategie worden echter niet optimaal gebruikt. Hierdoor zal de onderneming op de
lange termijn geen voordeel verkrijgen dat werkelijk waarde toevoegt aan het netto resultaat. 

Men heeft meer controle en centralisatie van documentbeheer nodig. Bedrijfsleiders dienen de leiding te
nemen over dit gebied, zodat een effectieve oplossing op alle niveaus nauwlettend kan worden geïntegreerd
in de organisatie. 

Alleen wanneer ondernemingen werkelijk het strategische belang van optimaal documentbeheer inzien
en het zien als een belangrijke stimulans voor efficiëntie en productiviteit op zowel de korte als lange
termijn, zullen zij de werkelijke voordelen op de lange termijn kunnen realiseren. Uiteindelijk gaat het om
de juiste balans van mensen, processen, hulpmiddelen en de nieuwste producten die ondernemingen
helpen inefficiëntie aan het licht te brengen en oplossingen te implementeren die hen helpen hun
onderneming vooruit te brengen. 
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10.0  Ricoh’s oplossingen voor effectief
documentbeheer

Ricoh biedt een reeks producten en oplossingen die ondernemingen helpen een simpele en effectieve
benadering toe te passen voor het beheer van hun documenten. Met een portefeuille van wereldklasse van
hardware, software, diensten, outsourcing en consultancy, integreren Ricoh-oplossingen naadloos en
betrouwbaar in elke organisatie zodat de klanten zich kunnen concentreren op het vooruitstuwen van hun
ondernemingen. 

Beheerde printdiensten
Voor Ricoh kan de praktijk van documentbeheer direct worden aangepakt via haar aanbod van Managed
Print Services.  Managed Print Solution (MPS) kan kosten gemakkelijk tot maximaal 30% verlagen en zal
door middel van voortdurend beheer langdurig voordeel bieden.

Andere voordelen zijn onder meer verhoogde efficiëntie en productiviteit in combinatie met minder
negatieve invloed op het milieu en inbreuk op de veiligheid. Het pakket kan zowel internationaal als lokaal
geïmplementeerd worden en biedt een aanpak van volledige levensduur ten opzichte van documentbeheer.
De holistische oplossing kan gemakkelijk worden ingebouwd in de workflow van een organisatie om te
voldoen aan haar unieke en specifieke behoeften. Het pakket omvat consultancy, hardware, software,
onderhoud, managementservices, kantooroplossingen en documentprocesoutsourcing tijdens de gehele
levenscyclus van het document.

Veiligheidsoplossingen
Verbeterde veiligheid is een belangrijk voordeel dat wordt verkregen als gevolg van een strategische en
gecentraliseerde oplossing voor documentbeheer.  Het stelt organisaties in staat meer controle te krijgen
op documentactiviteiten. Ricoh-oplossingen omvatten coderingtechnologie en intelligente verificatie. Ze
zijn gemakkelijk te integreren in de documentworkflow om maximale veiligheid zeker te stellen voor de
gevoelige gegevens die rond elke organisatie stromen. 

@Remote
Door het integreren van oplossingen in de bestaande infrastructuur van een onderneming, kan Ricoh
helpen de verborgen kosten van bedrijfsdocumenten aan het licht te brengen – waardoor de ondernemingen
uiteindelijk de controle terugkrijgen.  Ricoh’s @Remote zet verzamelde  gegevens om in gedetailleerde
kennis. Deze oplossing geeft de gebruiker gemoedsrust dat hun kosten op de meest effectieve manier
automatisch onder controle worden gehouden.

Outsourcing van documentprocessen  
Outsourcing van documentprocessen is een manier waarop ondernemingen een centraal documentbeheer
kunnen creëren dat gestructureerd, veilig, soepel en kostenbesparend is. Dit omvat het beheer van de
processen, mensen en technologie die de documenten van een organisatie leveren en daarom informatie, 
in en uit haar kernbedrijfsprocessen. Met de focus op betere reactie en hogere kwaliteit, kan significant
productiviteitsvoordeel worden gerealiseerd, door kenniswerkers onmiddellijk toegang te geven tot de
informatie die zij nodig hebben, waar zij het willen en hoe zij het willen. Het resultaat is verhoogde
financiële efficiëntie, hoger moraal onder de werknemers en klanttevredenheid, waardoor uiteindelijk de
bedrijfsprestatie wordt verbeterd.
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Ricoh Pay Per Page Green Consultancy     
De Ricoh Pay Per Page Green consultancy is een uit drie fasen bestaande aanpak die de CO2-emissie
controleert en meet en de Total Costs of Ownership transparanter maakt. Op basis van de bestaande
situatie van de organisatie schetst Ricoh een optimalisatiescenario voor het reduceren van operationele
kosten, energie- en papierverbruik en koolstofuitstoot. Naarmate de kosten afnemen, zal ook de
koolstofbelasting afnemen en tegelijkertijd wordt de efficiëntie van documentproductie verbeterd. 

Op feiten gebaseerde kosten en duurzaamheidsproces in drie fasen uitgevoerd:

• Controle en analyse van uw huidige CO2-uitstoot en Total Cost of Ownership (TCO) van print/kopie. 
• Het opstellen van een plan om uw CO2-uitstoot en TCO te verminderen terwijl de processen worden

geoptimaliseerd. 
• Periodieke verificatie van CO2- en TCO-verlaging bij uw onderneming.

Handige links
www.ricoh.nl
www.ricoh-europe.com
Ricoh Solutions Advisor
Ricoh Managed Solutions

Verkoopinformatie
Tel: +44 (0)20 7465 1182
E-mail: cco@ricoh-europe.com

Persvragen
Janice Gibson
Tel: +44 (0)20 7465 1153
E-mail: press@ricoh-europe.com

Over Ricoh   
Ricoh Company, Ltd (“Ricoh Company”) is een technologisch toonaangevend bedrijf dat wereldwijd
opereert. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd op de marktsegmenten voor kantoorprinters en industriële
drukmachines. Ricoh werkt over de gehele wereld samen met organisaties om werkomgevingen te
moderniseren en de doelmatigheid van documenten te optimaliseren. Er zijn wereldwijd meer dan 108.500
personen werkzaam voor het bedrijf. Het bedrijf is actief in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Pacifisch Azië,
China en Japan.

Ricoh Global Services biedt strategische ondersteuning en langdurig partnerschap aan Ricoh’s
multinationale ondernemingen over de hele wereld. Ricoh Global Services heeft een ongeëvenaard direct
verkoop- en servicenetwerkmodel en verhoogt voortdurend de waarde voor klanten met haar standaard,
consistente oplossing van begin tot einde. Ricoh’s klanten kunnen vertrouwen op één partner voor al hun
internationale behoeften.

Ricoh Europe Holdings Plc is een naamloze vennootschap en fungeert als hoofdkantoor van Ricoh Company
voor de bedrijfsactiviteiten in Europa, Midden-Oosten en Afrika ('EMEA’) met vestigingen te London
(Verenigd Koninkrijk) en Amstelveen (Nederland). De activiteiten in de EMEA-zone omvatten 35
verkoopbedrijven en -filialen.

In het fiscale jaar, dat op 31 maart 2009 sloot, bedroegen de inkomsten van Ricoh's EMEA-bedrijfsactiviteiten
meer dan 523,4 miljard yen, wat neerkomt op 25 % van de wereldinkomsten van Ricoh Company. 
De wereldomzet van Ricoh Company bedroeg meer dan 2.091,7 miljard yen in het op 31 maart 2009
afgesloten boekjaar.

http://www.ricoh-europe.com/solutions/index.xhtml
http://www.ricoh-europe.com/solutions/managed-solutions/index.xhtml

