
• Cloud printoplossing voor iedere organisatie

• Veilig afdrukken vanaf ieder device,  
op iedere locatie 

• Geen lokale hardware, printgateways 
of servers nodig

• Ook geschikt voor gastgebruikers 

Datasheet



e-FOLLOW cloud 

Kosten besparen
In overzichtelijke rapportages zijn besparingen van gebruikers, 
afdelingen, locaties en apparatuur direct zichtbaar. Met e-FOLLOW 
cloud informeer je gebruikers actief over mogelijke besparingen 
tijdens het afdrukken van documenten. e-FOLLOW cloud adviseert 
op basis van de opdracht wat de meest voordelige manier is om 
deze af te drukken. Bijvoorbeeld: Standaard dubbelzijdig of 
monochroom in plaats van kleur. Dit advies kan bij de gebruiker als 
pop-up getoond worden. 

Gebruikersbeheer
e-FOLLOW cloud synchroniseert automatisch gebruikersaccounts 
met toonaangevende directoryservices, zoals Azure AD, Active 
Directory en traditionele LDAP. Natuurlijk heb je daarnaast de 
mogelijkheid om gebruikers persoonlijk uit te nodigen en kunnen 
gasten zelf (tijdelijk) toegang tot de printfaciliteiten verkrijgen 
door het sturen van een printopdracht of het scannen van een 
QR-code. Gebruik je device management zoals Microsoft Intune? 
In dat geval zijn printerdrivers eenvoudig en snel beschikbaar 
voor gebruikers. Direct voorzien van de juiste instellingen en 
gepersonaliseerd per gebruiker.  

Aanmelden en vrijgeven 
Voor het ophalen en vrijgeven van de printopdrachten kiezen de 
gebruikers een smartphone app, het ingeven van een pincode of 
maken zij gebruik van een (NFC-)tag, kaart of pas.  

Een persoonlijke pagina geeft gebruikers de mogelijkheid om: 

 • Zelf de pincode te wijzigen
 • Printopdrachten te annuleren op afstand
 • Een gewenste taal te selecteren voor de interface 

De cloud is bijna niet meer weg te denken voor organisaties. De wens om volledig in de  
cloud te werken wordt steeds groter. Daar hoort natuurlijk een passende oplossing voor 
printopdrachten bij. Het ultieme doel van cloud print management is printopdrachten via 
een cloudprovider te laten verlopen, zonder dat hier een printserver op locatie voor nodig is. 
Bij voorkeur wordt deze dienstverlening afgenomen via een SaaS-model. e-FOLLOW cloud is 
de oplossing die dit realiseert. 

De voordelen van  
e-FOLLOW cloud  
• Printopdrachten versturen vanaf ieder device naar een virtuele wachtrij en de afdrukken ophalen  

bij een willekeurige aangesloten Toshiba printer of multifunctional. 
• Systeembeheerders hebben volledige toegang tot geavanceerde administratie- en configuratieopties  

via een browser-interface: overal en altijd. 
• Beheer het verbruik van systemen, papier en toner door inzicht in afdrukaantallen en -locaties.   

Verder kun je  gebruikers een quotageven, waardoor de kosten onder controle blijven.
• Afdrukken vanaf laptops, pc’s Chromebooks, tablets en smartphones.  
• Een passende oplossing voor iedere organisatie, met één  of meerdere locaties. 
• e-FOLLOW cloud levert een actieve bijdrage om te besparen op verbruik en verspilling tegen te gaan.  

Een positieve ontwikkeling voor je budget, maar ook voor het milieu.  

Figuur 1: Voorbeeld pop-up met advies printgedrag



Geen netwerk nodig
Netwerkintegratie van e-FOLLOW cloud is eenvoudig en alle 
belangrijke besturingssystemen worden ondersteund. e-FOLLOW 
cloud groeit bovendien mee met het netwerk. Het moderne 
ontwerp en de architectuur van de software voorziet in volledige 
schaalbaarheid. Door de slimme cloud technologie gecombineerd 
met de intelligentie van de Toshiba multifunctionals behoort de 
afhankelijkheid van een aanwezige printinfrastructuur of de 
noodzaak voor een printserver tot het verleden. Ook medewerkers 
die vanuit huis werken hebben de mogelijkheid om 
printopdrachten alvast klaar te zetten en deze bijvoorbeeld de 
volgende dag op kantoor op te halen bij de multifunctional.  

Syteemvereisten 
e-FOLLOW cloud is een SaaS Follow-Me oplossing en is beschikbaar 
voor de volgende apparaten: 

 • Windows pc of Laptop 
 • Apple MAC 
 • Apple iOS 
 • Android 
 • Chrome OS 

Voor een juiste werking is alleen een internetverbinding op de 
aangesloten multifunctionals noodzakelijk.

e-FOLLOW cloud is geschikt voor de  
volgende Toshiba multifunctionals

Supported Toshiba e-BRIDGE eSF devices 

A4 Monochrome 
e-STUDIO448S, e-STUDIO478S, e-STUDIO528P 

A4 Color 
e-STUDIO338CS, e-STUDIO388CS/CP 
e-STUDIO389CS, e-STUDIO479CS 

Supported Toshiba e-BRIDGE Next devices 

A3 Monochrome MFP
e-STUDIO2303AM/2803AM 
e-STUDIO2309A/2809A 
e-STUDIO2508A/3008A/3508A/4508A/5008A 
e-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5018A 
e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A 
e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A 

A3 Eco Hybrid MFP - Monochrome
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP 

A3 Full Color MFP
e-STUDIO2000AC/2500AC 
e-STUDIO2010AC/2510AC 
e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC 
e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC 
e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC 
e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC 

A4 Full Color MFP
e-STUDIO330/400AC 

Printen waar je wilt
Flexibiliteit is voor organisaties een voorwaarde voor succes. 
e-FOLLOW cloud faciliteert printen vanaf de standaard pc of 
laptop, maar ook draadloos printen vanaf tablets, smartphones  
en Chromebooks. Dit alles geheel automatisch en direct met de 
juiste instellingen. 

De functie Find-Me ondersteunt de mobiliteit en vrijheid die past  
bij hybride werken. e-FOLLOW cloud maakt gebruik van een 
virtuele wachtrij. Gebruikers kunnen hun afdrukken ophalen bij 
ieder willekeurig systeem in het netwerk, wanneer en waar zij dat 
wensen. Dit draagt ook bij aan de veiligheid van de oplossing. 
Privacygevoelige informatie wordt pas afgedrukt wanneer de 
gebruiker bij de multifunctional staat en de printopdrachten  
zelf vrijgeeft.  

Een groene oplossing
Het invoeren van printbeleid en het beheer van het printerpark 
biedt meer dan alleen kostenbesparingen. De wereld van nu vraagt 
om oplossingen die niet alleen efficiënt zijn, maar ook duurzaam. 
e-FOLLOW cloud heeft hiervoor diverse hulpmiddelen, zoals 
rapportages en budgetmogelijkheden , die waardevolle en 
meetbare informatie opleveren. Met deze feiten kun je gebruikers 
bewust maken van hun gedrag.  e-FOLLOW cloud is ook voorzien 
van een speciale Eco rapportages. Op basis van overtuigende 
cijfers krijgen zij inzicht in hun afdrukgewoonten.  

Figuur 2: Rapportage Eco dashboard



e-FOLLOW cloud 

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.

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 

Telefoon 
+31 (0)30 - 6348 600

E-mail 
info@toshibatec.nl

Website 
www.toshibatec.nl

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 © 2022 TOSHIBA TEC. 


