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Our Commitment to 
the World.
We streven ernaar bij te dragen aan de 

ontwikkeling van een wereldwijde samenleving 

door onze verantwoordelijkheden na te komen 

ten aanzien van elk land en elke gemeenschap 

waarin we actief zijn en door de lokale cultuur 

en geschiedenis te respecteren.

De zorg voor het milieu maakt deel uit van onze 

traditie. We streven ernaar één van de meest 

vooraanstaande milieubedrijven ter wereld te 

worden en blijven ons afvragen welke rol we 

moeten spelen in de maatschappij en voor 

de aarde. De Toshiba Group heeft hiervoor de 

Milieuvisie 2050 ontwikkeld. 

Deze visie omvat de doelstelling om de uitstoot 

van broeikasgassen tegen 2030 met 50% 

te verminderen en zo bij te dragen aan de 

verwezenlijking van een maatschappij zonder 

uitstoot. De visie omvat ook een verdere focus 

op het creëren van een circulaire economie, 

waarbij een efficiënt gebruik van hulpbronnen 

in producten, diensten en bedrijfsactiviteiten 

wordt bevorderd. Alle productiefaciliteiten 

van Toshiba zijn gecertificeerd volgens de 

internationale norm ISO14001.

Committed to People, 
Committed to the Future.
Toshiba Tec is een wereldwijd opererend 

bedrijf, met het hoofdkantoor in Japan en meer 

dan 80 dochterondernemingen wereldwijd. 

Wij zijn actief in diverse hightech industriële 

sectoren, variërend van detailhandel, onderwijs 

en zakelijke dienstverlening tot horeca en 

productie. 

 

Toshiba heeft een lange geschiedenis 

van innovatie en heeft sinds 1875 tal van 

baanbrekende elektrische en elektronische 

producten ontwikkeld die de eerste in hun soort 

waren. 

 

Wij zorgen ervoor dat onze technologie volledig 

geïntegreerd en naadloos gestroomlijnd is 

door  een reeks aan werkplekoplossingen aan 

te bieden. 
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Wij zijn Toshiba. Een toonaangevende 
leverancier van informatietechnologie 
en helpen organisaties winstgevender, 
efficiënter en milieuvriendelijker te worden 
door de manier waarop kennis wordt 
vastgelegd, beheerd, weergegeven en 
gedeeld te transformeren.  



De pandemie heeft ons in 15 maanden 25 
jaar digitale transformatie opgeleverd. 
Het bedrijfsleven is veranderd op manieren 
die weinigen zich hadden kunnen voorstellen. 
Concurrenten, bedrijfsomgevingen en zelfs 
klanten zijn veranderd.

Uitdagingen
Zo’n snelle periode van verandering brengt 

onvermijdelijk uitdagingen met zich mee. Tijdelijke 

oplossingen die zijn bedacht om leveranciers en 

klanten te helpen, zijn misschien niet houdbaar  voor 

de lange termijn. Technologische problemen of 

ongelijkheden die vóór de pandemie zijn ontstaan, 

kunnen nu worden vergroot. En omdat de gegevens van 

de afgelopen twee jaar uiteenlopen is het moeilijker 

dan ooit om met evenveel vertrouwen aannames over 

de toekomst te doen. 

Kansen
Eén ding is zeker: de nieuwe digitale economie blijft. 

Het biedt zoveel mogelijkheden dat zelfs degenen 

die voorheen tegen verandering waren, de nieuwe 

mogelijkheden hebben omarmd.
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Creëer de juiste  
werkomgeving 
om meer potentie uit 
jouw business te halen
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Voorheen was het genoeg om de juiste 
documenten in het juiste formaat bij de 
juiste mensen te krijgen. Nu moeten en 
verwachten we dat we altijd en overal 
toegang hebben tot bedrijfskennis. 

Gebruik onze Knowledge on Demand 
expertise om beter om te gaan met het 
bewaren en verspreiden van kennis binnen 
jouw organisatie. Geef medewerkers de 
tools en processen die ze nodig hebben om 
samen te werken, te innoveren en waarde 
toe te voegen.
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Knowledge 
on Demand

Gebruik Knowledge on 
Demand oplossingen om:

optimaal gebruik te maken van ieders 
capaciteiten;

het eenvoudiger te maken voor 
medewerkers om kennis te creëren en 
samen te werken, waar ze ook zijn;

snellere en efficiëntere manieren te vinden 
om kennis binnen de organisatie te delen;

tijdrovende en foutgevoelige handmatige 
processen te automatiseren;

fouten en stilstand te voorkomen door 
efficiëntere manieren van werken;

kennis binnen jouw bedrijf op een veilige 
en toegankelijke manier te verspreiden;

duurzamere manieren te vinden om kennis 
op te slaan en te verspreiden.



Om te voldoen aan de verschillende behoeften van 
verschillende organisaties in vele sectoren, bieden 
wij een groot scala aan werkplekoplossingen. Elke 
oplossing wordt naadloos geïntegreerd in jouw 
bestaande IT-omgeving en is eenvoudig te beheren.

Barcode printers 
We combineren een diversiteit 

aan barcode printers, innovatieve 

printtechnologieën (near edge en flathead) 

en gebruiksvriendelijke labelsoftware met 

een groot assortiment verbruiksmaterialen. 

Ontworpen met de functionaliteit en 

betrouwbaarheid om jouw werkomgeving 

en producten in beweging te houden. Onze 

barcodeoplossingen helpen een breed scala 

aan industrieën productiever en efficiënter te 

werken tegen lage eigendomskosten.

Printmanagement 
Een ecosysteem van diensten, hardware 

en software, speciaal ontworpen om 

printactiviteiten te stroomlijnen en de totale 

printomgeving te optimaliseren. Hierdoor 

kan jouw organisatie de totale printkosten 

verlagen en de workflow verbeteren. Wij 

bieden niet alleen permanent beheer, maar 

ook monitoring en service, zowel op locatie 

als op afstand.

Procesoptimalisatie 
Door de digitalisering en automatisering 

van de dagelijkse workflow van 

documenten bespaart jouw organisatie 

tijd, middelen en geld. Door workflows met 

herkenningstechnologie en metadata te 

automatiseren, worden organisatieprocessen 

verbeterd en wordt het terugvinden van 

documenten veilig, gestructureerd en 

rendabel. 

Onze  
expertises

Jouw partner voor efficiënte kennisstromen Pagina  |  06



Verbeter de productiviteit, werkzaamheden en nauwkeurigheid 
in jouw organisatie. De printoplossingen van Toshiba passen 
zich aan jouw werkomgeving aan en helpen je meetbare 
verbeteringen te realiseren.

Maak optimaal gebruik van het potentieel van jouw printerpark 
en optimaliseer het gebruik van elk systeem,
of het nu gaat om een single-function printer, multifunctionele 
printer (MFP), barcodeprinter of oplossingen voor print-/
apparaatbeheer.

Verminder printafval en bijbehorende kosten. Houd de status 
van alle systemen in jouw netwerk in de gaten, verminder de 
downtime en profiteer van aanzienlijke besparingen in tijd en 
geld.

Flexibele  
printoplossingen

MFP’s en printers
Wij bieden een uitgebreid aanbod van 

compacte A4 printers tot geavanceerde A3 

multifunctionals. Onze systemen zijn flexibel in 

gebruik en beheer. De bedieningspanelen van 

de kantoorprinters zijn geheel naar persoonlijke 

voorkeuren in te richten wat de productiviteit 

verhoogd.

Barcode- en labelprinters
Ons portfolio van barcode printers is op te delen 

in 4 type printers: mobiele printers, desktop 

printers, mid-range printers en industriële 

printers. Verbruiksmaterialen en onderdelen 

zijn eenvoudig en zonder tussenkomst van 

een engineer te vervangen. Support en 

onderhoud vanuit onze service of die van een 

geautoriseerde partners garanderen een lange 

levensduur van de oplossingen.
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Werken op afstand is niet nieuw, maar hybride werken 
betekent dat je flexibeler moet zijn om een gedistribueerde 
werkplek te ondersteunen, zodat jouw organisatie effectief 
kan werken. Bij Toshiba brengen we een cloud- en fysieke 
printomgeving in kaart die voor iedereen werkt. Wij helpen je 
handmatige processen te automatiseren, documentworkflows 
te stroomlijnen en jouw gegevens te beveiligen.

Stroomlijn je  
documenten  
workflow
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In al onze bedrijfsactiviteiten geven wij prioriteit aan de 
zorg voor het milieu om de veiligheid en gezondheid 
van mensen en de natuurlijke hulpbronnen van de 
wereld te beschermen. Met ons productontwerp 
en onze expertise op het gebied van Knowledge 
on Demand ondersteunen we je graag  bij jouw 
duurzaamheidsdoelstellingen. Denk hierbij aan 
energie-efficiënte producten en diensten die de gehele 
levenscyclus van het productgebruik optimaliseren en 
allerlei soorten afval verminderen. 

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar: 
www.toshibatec.nl/duurzaamheid

Jouw inzet voor 
duurzaamheid 
ondersteunen
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Stream knowledge. Transform expectations.

We werken met je samen op alle niveaus van 
jouw organisatie om te begrijpen hoe we je 
kunnen helpen betere manieren te vinden 
om jouw kennis te creëren, te delen, op te 
slaan en te verspreiden. Daag ons uit om jouw 
meest uitdagende of foutgevoelige dagelijkse 
activiteiten te optimaliseren. 

Ga voor meer informatie over onze producten 
en oplossingen naar: 
www.toshibatec.nl

Upgrade naar  
Knowledge 
on Demand


