
•  Geavanceerde technologie 
gecombineerd met gebruiksgemak door 
gepersonaliseerd bedieningspaneel

•  Ontworpen voor moderne organisaties 
die optimaal willen presteren

•   Betrouwbare beveiliging voor 
uw bedrijfsinformatie

Brochure



Iedere organisatie is uniek. Toshiba biedt u daarom 
verschillende oplossingen die volledig naar behoefte 
zijn in te vullen. Onze oplossingen helpen u complexe 
taken te vereenvoudigen en stellen u tegelijkertijd in 
staat alle informatie te beheren; veilig en efficiënt.

Toshiba’s nieuwste serie multifunctionele systemen 
(mfp’s) staat voor onze commitment om samen met u 
te werken aan op maat gemaakte, kost-effectieve 
oplossingen die tegemoet komen aan uw behoeften 
voor printwerk, documentbeheer en 
informatieverwerking, tezamen met de mogelijkheid 
om milieubewust te werken.  

VERBIND 
INTEGREER 
VEREENVOUDIG

• Ultieme gebruikerservaring

• Toonaangevend in documentbeveiliging

• Gepersonaliseerd bedieningspaneel

• Een  breed scala aan applicaties, cloud en 

mobiele printfuncties

• Proactief beheer van de systemen

Technologie voor iedere werkplek 
door middel van geavanceerde 
functionaliteit en gebruiksgemak 



EVEN UNIEK ALS UW ORGANISATIE
De juiste keuze voor iedereen
Iedere organisatie is anders en heeft unieke behoeften en eisen. 
Toshiba beschikt over innovatieve technologieën om, afhankelijk 
van uw organisatiestructuur, uw printerpark zo in te richten dat 
deze het beste binnen uw organisatie past. 

We hebben onze technologie zodanig ontwikkeld dat we u alle 
flexibiliteit kunnen bieden die u wenst. Zowel in de integratie van 
de systemen binnen uw IT-omgeving als het vereenvoudigen van 
uw werkstromen. Daarnaast geven de ingebouwde 
functionaliteiten de mogelijkheid om complexe en tijdrovende 
werkstromen om te zetten in één simpele handeling voor de 
gebruiker. Uw winst: het enige wat u nodig heeft om deze 
complexe processen op te starten is één druk op de knop.

Of u nu deel uitmaakt van een kleine start-up of van een 
multinational - onze e-BRIDGE Next technologie is ontworpen 
om uw processen te stroomlijnen, zodat u zich concentreren op 
de zaken die er echt toe doen.



PERSONALISEREN VAN WERKSTROMEN
Uw organisatie − uw werkwijze
Niemand kent uw organisatie en processen beter dan uzelf. 
Door de naadloze integratie van het e-BRIDGE Next systeem 
met uw bestaande IT-infrastructuur en documentstromen 
lopen processen soepel - direct vanaf het eerste moment.

Documentstromen 
Toshiba’s multifunctionals slaan de brug tussen uw 
papierenrestaura en elektronische documenten. Het 
e-BRIDGE Next platform communiceert eenvoudig met 
applicaties en cloud-services en ondersteunt 
geautomatiseerde documentstromen. Ook kunt u uw papieren 
documenten als beveiligde PDF of als PDF/A-2 opslaan. Zo 
bent u ervan verzekerd dat uw documenten beveiligd in uw 
archief worden opgeslagen.

De optionele OCR-functie converteert papieren documenten 
naar bewerkbare en/of doorzoekbare documenten wat het 
slimme documentbeheer naar een hoger niveau tilt. 
 
De geavanceerde preview op de mfp geeft u de mogelijkheid 
om scanopdrachten aan te passen voordat u ze opslaat of 
verzendt: het draaien van de afbeelding, het veranderen van de 
volgorde van de pagina’s of zelfs het verwijderen van 
individuele pagina’s. De preview is ook mogelijk bij de 
faxfunctie, waardoor u kunt bepalen welke inkomende 
pagina’s geprint moeten worden.
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Toshiba’s e-BRIDGE CloudConnect is een remote 
management tool die niet alleen de uptime van uw 
apparaten maximaliseert, maar ook uw IT-werkdruk 
verkleint. Automatische meterstanden en toneralarmen, 
welke automatische voorraadlevering kunnen triggeren, 
geven uw werknemers de kans om te focussen op 
belangrijkere taken. 

Printwerkstromen 
Uitgerust met de nieuwste technologie bieden de e-BRIDGE 
Next modellen veel standaard functionaliteiten om 
printwerkstromen te vereenvoudigen. Zo is het mogelijk om 
printdata van uw ERP-systeem (bijv. SAP) direct naar de 
multifunctional te verzenden. De printopdracht wordt 
automatisch verwerkt en geprint zonder tussenkomst van 
additionele software. Ook heeft u de mogelijkheid 
PCL-opdrachten met barcode direct naar de mfp te sturen en 
te printen. 

Om gebruikers meer flexibiliteit in printen te geven of om 
documentbeveiliging te vergroten kan de e-BRIDGE Next 
technologie gemakkelijk integreren met verschillende 
printoplossingen, zoals Nuance Equitrac, e-FOLLOW of 
Papercut. Met de optionele functie Multi Staion Print beslist u 
waar u in het netwerk wilt afdrukken, zonder dat u een server 
nodig heeft. Een kwestie van de dichtstbijzijnde mfp 
selecteren, waar uw geprinte document vervolgens klaarligt. 

Systeembeheer
De basis van onze modellen is de e-BRIDGE Next architectuur: 
een technologie die het beheer van de systemen en de 
integratie in uw IT-infrastructuur verbetert en de meest 
complexe taken vereenvoudigt. Met de Toshiba Service Cloud, 
e-BRIDGE CloudConnect, monitoren wij informatie 
automatisch, zoals tellerstanden, toner- en servicemeldingen. 
Dit verhoogt de beschikbaarheid van de multifunctional en u 
krijgt altijd op tijd de juiste toner toegestuurd.

Snel − Sneller − 240 ipm 
 
Alle systemen leveren perfecte kwaliteit. U combineert 
hoge kwaliteit en snelheid met de dual scan document 
invoer (DSDF)1). Met een indrukwekkende capaciteit van 
300 vel dubbelzijdig en een snelheid van 240 scans per 
minuut. 

1) Beschikbaarheid van DSDF varieert per model 
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Embedded apps
Alle e-BRIDGE Next systemen kunnen worden uitgerust met 
extra functionaliteit in de vorm van apps om uw efficiëntie te 
verhogen. Of u nu de wens heeft om te verbinden met 
cloud-services of met lokaal geïnstalleerde applicaties, wij 
hebben de oplossing. Om er zeker van te zijn dat u de perfecte 
fit heeft, kunnen onze business consultants ook maatwerk 
functionaliteit ontwikkelen.

Toshiba biedt een scala aan apps die allen samenwerken 
met de e-BRIDGE Next mfp systemen. Eén van deze apps 
is de e-BRIDGE Plus for Green Information app. Deze tool 
is een makkelijke manier om uw groene inspanningen 

visueel inzichtelijk te maken, zoals dubbelzijdig printen, N-in-1 printen of het aantal 
hergebruikte pagina’s via de unieke Toshiba Eco Hybride. Het haalt de informatie op tot wel  
10 verschillende mfp’s binnen uw netwerk en toont het als grafieken op het 
bedieningspaneel. Indien wenselijk, kunt u de data exporteren. 

Printen & scannen mobiel en in de cloud
De optionele e-BRIDGE Plus applicaties geven u direct toegang 
tot de beste cloud-services en laten u via de mfp documenten 
scannen naar of printen vanaf de service van uw keuze.

Is mobiel printen belangrijk binnen uw organisatie? De Toshiba 
multifunctional geeft u volledige flexibiliteit om dit in te richten. 
Alle e-BRIDGE Next modellen kunnen gemakkelijk verbinden met 
mobiele apparaten via AirPrint (iOS/macOS), Google Cloud Print 
of de Mopria Print Service (Android).

Met één optionele module voor zowel draadloze LAN als 
Bluetooth kunt u snel en eenvoudig documenten van mobiele 
apparaten naar de mfp toesturen. Door de Wifi Direct functie te 
combineren met de Toshiba e-BRIDGE Print & Capture app krijgt 
u nog meer flexibiliteit, omdat u naast printen van, ook kunt 
scannen naar uw mobiele apparaat. Bezoek de appstores en 
download deze gratis app.

1) Embedded app voor Microsoft Office365

Cloud solution apps, zoals:
 • e-BRIDGE Plus voor Box 

 • e-BRIDGE Plus voor Dropbox
 • e-BRIDGE Plus voor Google Cloud Print
 • e-BRIDGE Plus voor Google Drive
 • e-BRIDGE Plus voor OneDrive
 • e-BRIDGE Plus voor OneDrive for Business1)

 • e-BRIDGE Plus voor SharePoint Online1)

 • e-BRIDGE Plus voor Exchange Online1) 

Workflow solution apps, zoals:
 • e-BRIDGE Plus voor barcode scannen
 • e-BRIDGE Plus voor USB opslag
 • e-BRIDGE Plus voor Green Information
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ONTWERP OP MAAT
Meest geavanceerde gebruikerservaring
Juist de meest geavanceerde technologie moet gemakkelijk in 
het gebruik zijn. Gebaseerd op dit fundamentele idee heeft 
Toshiba de e-BRIDGE Next architectuur ontworpen, zodat u 
eenvoudig alle functies weet te vinden. En wat is nu makkelijker 
dan een groot bedieningspaneel van 26 cm (10,1”) in de stijl van 
een tablet volledig in te richten zoals u dat wilt?

Gepersonaliseerde bedieningspaneel 
Het aanpassen van het bedieningspaneel gaat niet alleen om 
persoonlijke voorkeuren, maar ook om efficiëntie. Hoewel het 
aanpassen van de achtergrondkleur en de grootte van iconen 
slechts een leuke bijkomstigheid lijken, kan dit werkelijk een 
positieve impact hebben op de gebruikerservaring. Vaak 
gebruikte functionaliteiten worden sneller gevonden en er 
worden minder fouten gemaakt wanneer het systeem wordt 
bediend, wat de productiviteit verhoogt. 
 
Het bedienen en aanpassen van het e-BRIDGE Next 
bedieningspaneel is net zo eenvoudig als het gebruik van een 
mobiele telefoon. U kunt swipen door het menu en gemakkelijk 
in- en uitzoomen bij documenten in de real-time preview. Het 
selecteren van één van de vooraf gedefinieerde 
kleurenschema’s en het veranderen van de 
achtergrondafbeeldingen is even makkelijk als het 
herschikken, verwijderen of aanpassen van de iconen.

Meer doen met meer gemak
De meest voorkomende functionaliteiten worden 
gepresenteerd in “simple view”. Dit betekent dat alle 
basisinstellingen, zoals kopiëren of scannen, beschikbaar zijn 
op één scherm voor een snellere uitvoering. Voor meer 
complexe taken, geeft de “geavanceerde view” u de 
mogelijkheid alle instellingen aan te passen of om meer 
geavanceerde documentstromen op te starten. Ongeacht 
welke optie u selecteert, u bepaalt welke functionaliteiten en 
instellingen weergegeven moeten worden. 
 

Het grote bedieningspaneel van 26 cm geeft toegang tot het verwerken 
van uw documenten. Grootte en volgorde van iconen, evenals de 
achtergrond zijn aan te passen.

Snel en foutloos scannen dankzij eenvoudige bedieningskeuzes. 

Weergave van maximaal 18 iconen per pagina en verschillende 
achtergronden. 

Gemakkelijke toegang tot op maat gemaakte documentstromen. 
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BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

Zo veilig als veilig kan zijn
Alle e-BRIDGE Next modellen voldoen aan de hoogste 
beveiligingsnormen om uw data te beschermen tegen 
ongewenste toegang. Of het nu gaat om document-, 
systeem- of toegangsbeveiliging – onze nieuwe systemen 
hebben het allemaal.

Op alle e-BRIDGE Next-modellen is de Toshiba beveiligde 
harde schijf standaard. Ook kunt u, in plaats van deze 
beveiligde harde schijf, kiezen voor de FIPS harde schijf. 

 • De Toshiba beveiligde harde schijf werkt met een 256-bit 
AES-codering en slaat de codesleutel op de harde schijf 
zelf op. Daarnaast weet de harde schijf in welk systeem hij 
is ingebouwd en deelt hij alleen informatie met dit systeem 
na een authenticatieproces. Als de harde schijf uit het 
systeem wordt verwijderd en wordt aangesloten op een 
andere mfp of op een computer, dan wordt de codesleutel 
automatisch gewist. Uw data kan dan niet worden gelezen. 

 • De optionele, zelfcoderende FIPS harde schijf is een 
Toshiba beveiligde harde schijf, gecertificeerd conform de 
eisen van de Amerikaanse Federal Information Processing 
Standard 140-2. Dit keurmerk is onder andere verplicht voor 
veel overheidsinstellingen en garandeert dat het systeem 
aan de meest stringente beveiligingsnormen voldoet.

Er zijn diverse andere manieren om de toegang tot uw Toshiba 
mfp te beheren. Door volledig gebruik te maken van deze 
mogelijkheden is uw vertrouwelijke data en informatie alleen 
beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers. 

Bescherm uw data
Informatie is één van de meest waardevolle bezittingen binnen 
uw organisatie. Natuurlijk wilt u datalekken voorkomen. Door 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de 
bescherming van persoonlijke data belangrijker dan ooit. 
Toshiba biedt meerdere mogelijkheden in het beveiligen van 
uw data en documenten om uw organisatie te helpen aan de 
toenemende digitale uitdagingen te voldoen. Deze 
veiligheidsmaatregelen kunnen verdeeld worden in drie 
categorieën: 

 • Toegangsbeveiliging
 – Bijvoorbeeld rolgebaseerde toegang, kaartauthenticatie,  
NFC authenticatie

 • Documentbeveiliging
 – Bijvoorbeeld beveiligde PDF, privé printen, 
hard-copy beveiliging

 • Systeembeveiliging
 – Bijvoorbeeld Toshiba beveiligde harde schijf,  
SSL-encryptie, IP filtering, IPSec network protocol

Volledige controle
Gevarieerde authenticatie geeft u volledige controle over wie er 
toegang heeft tot uw documenten en systemen. Op deze 
manier kunt u uw bedrijfskritische data beschermen en bent u 
er zeker van dat wat van u is, van u blijft. 

Om het inlogproces van gebruikers te stroomlijnen, kunt u 
optioneel kaartlezers installeren. Alles wat nodig is om een 
gebruiker te identificeren, is een swipe van de ID-kaart om 
direct toegang te krijgen tot de individuele functies en 
documenten. Als u wilt, kunt u zelfs een kaartlezer installeren 
die NFC authenticatie ondersteund. Als alternatief kunt u 
wachtwoorden of pincodes installeren voor alle gebruikers om 
gepersonaliseerde toegang te krijgen tot het systeem.

Wat is AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
is bindend voor alle organisaties, bedrijven en instituten 
die persoonlijke data verwerken van mensen woonachtig 
in Europa. Het reguleert de verzameling en verwerking 
van persoonlijke data en informatie over de Europese 
inwoners. Niet voldoen aan de wetgeving kan resulteren 
in behoorlijke boetes. 
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Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal 
documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en 
onderhouden innovatieve multifunctionele print- en 
communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod 
vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze 
oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al 
decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we 
onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba 
Tec Corporation. 

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier 
van informatietechnologie, opererend in verschillende 
sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke 
dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor 
in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba 
Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, 
opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van 
informatie. 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

TOSHIBA TEC NETHERLANDS 
Duwboot 31 
3991 CD Houten 
NEDERLAND

Telefoon 
+31 (0)30 - 6348 600
 
E-mail 
info@toshibatec.nl
 
Website
www.toshibatec.nl

Together Information is Toshiba’s visie over hoe mensen en organisaties data 
ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een 
manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de 
kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties 
hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren. Wij maken dit 
mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke 
oplossingen, die allemaal Toshiba’s inzet voor de toekomst van de planeet 
weerspiegelen. 

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of 
geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen.  Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig 
om de laatste status van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze 
documentatie veranderen.  Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4-papierformaat en 80 g/m2 papiergewicht, tenzij anders vermeld. 
Copyright © 2018 Toshiba Tec. 


