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 VERGROOT UW GRIP OP HET PRINTEN

Het printen van documenten is niet meer weg te denken uit de reguliere bedrijfsprocessen: wie 
binnen uw organisatie wil printen, kán printen. Informatieveiligheid en printefficiency zijn daarmee 
echter niet altijd gegarandeerd. Want hoe houdt u documenten vertrouwelijk als de multifunctional 
op de gang staat? En zouden uw medewerkers niet verstandiger printen als u de kosten direct 
aan de persoon, de afdeling of het project toewijst? De Konica Minolta-oplossingen Follow-me 
en Accounting helpen u meer grip te krijgen: uw organisatie print veiliger, efficiënter en bovendien 
een stuk groener.



 Konica Minolta Follow-me

Bedrijfsdata behoort zo mogelijk tot het belangrijkste kapitaal 
van uw organisatie. Hoewel bijzonder waardevol is deze 
data ook uiterst kwetsbaar. De oplossing Follow-me zorgt 
voor bescherming: de medewerker geeft een printopdracht, 
waarna hij deze op iedere multifunctional in het printerpark 
kan afdrukken met behulp van zijn pincode. 

Veilig afdrukken was nog nooit zo eenvoudig. Follow-me 
zorgt ook voor een optimaal gebruik van het printerpark. 
De verspilling door afdrukken die nooit worden opgehaald, 
neemt af, waardoor afdrukvolumes dalen en de kosten- 
efficiency stijgt.  

 Konica Minolta Accounting

De oplossing Accounting houdt alle opdrachten op uw  
multifunctionals exact bij. Met de webgebaseerde beheer-
tool heeft u centraal toegang tot de tellerstanden van alle 
geregistreerde systemen. Ook kunt u prints eenvoudig her-
leiden naar gebruikers, afdelingen of projecten. Accounting is 
ideaal voor kantooromgevingen vanaf enkele medewerkers en 
registreert van alle systemen de afdruk-, kopieer-, scan- en 
faxactiviteiten. 

Op basis van deze informatie worden gegevens geanaly-
seerd en gevisualiseerd. Door beter inzicht is kostenbeheer 
en -toewijzing eenvoudig te realiseren. Niet zelden blijken er 
kostenbesparingen mogelijk. Bijvoorbeeld door een efficiën-
tere inzet van systemen of het instellen van uitvoerlimieten.
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De voordelen van Follow-me:

– verhoogt de waarde van multifunctionals in het 
netwerk ten opzichte van printers;

– is eenvoudig te begrijpen, te implementeren  
en aan te passen;

– verbetert de veiligheid van de documentuitvoer 
door alleen na verificatie af te drukken;

– voorkomt het risico dat afdrukken onbeheerd  
op de uitvoer blijven liggen;

– verwijdert documenten na het printen direct van 
de printserver (optioneel);

– zorgt voor volledige mobiliteit (overal) en  
flexibiliteit (altijd) op elk ondersteund systeem;

– voorkomt dat afdrukopdrachten naar het  
verkeerde uitvoersysteem worden gestuurd;

– verbetert milieuvriendelijk printen door het voor-
komen van onbedoelde afdrukken  
(minder papierafval);

– verhoogt de productiviteit en kostenefficiency;
– pas uw afdrukbeleid toe met behulp van rule 

based printen.

 Konica Minolta Follow-me is beschikbaar voor  
Windows Print Server en Point & Print-omgevingen.

De voordelen van Accounting:

– één interface voor toegang tot alle tellerstanden, 
wat systeembeheerders tijd en werk bespaart;

– efficiënt kostenbeheer voor gebruikers en 
accounts met gedetailleerde informatie over 
afdelingen of projecten;

– hogere productiviteit dankzij de optimalisatie van 
de infrastructuur van multifunctionals en printers 
in lijn met de gebruiksrapporten;

– centraal beheer van limieten met kostenbesparin-
gen tot gevolg: individuele uitvoerlimieten voor-
komen dat werknemers te veel (lees: onnodig) 
afdrukken, zodat de kosten binnen de begroting 
blijven.
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 Technische specificaties
Minimale hardware specificaties:
CPU Intel Core2Duo @ 3,33GHz of hoger
RAM 3 GB of hoger
Netwerk UTP 100Mbps of hoger
Harde schijfruimte 
Applicaties 500 MB voor servercomponenten.  
Print spooler Gemiddeld 100 MB per gebruiker  
 bij Follow-me (1)

Ondersteunde browsers Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger 
 Mozilla Firefox 3.5 of hoger  
 Apple Safari 2.0 of hoger (alleen Mac OS)
Ondersteunde besturingssystemen Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate (2,3,4) 
 Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate (2,3,4)  

 Windows 8 Pro / Enterprise (2,3,4) 
 Windows 8.1 Pro / Enterprise (2,3,4) 
 Windows Server 2003 Standard / Enterprise (2,4) 

 Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise (2,4) 
 Windows Server 2008 Standard / Enterprise zonder  
 Hyper-V (2,4) 
 Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise (4) 
 Windows Server 2012 Standard (4) 
 Windows Server 2012 R2 Standard (4) 
Overige specificaties Microsoft.NET Framework 2.0 of hoger 
 Microsoft Internet Information Services 6.0 of  
 hoger
Belangrijk De prijzen van Follow-me en Accounting zijn  
 gebaseerd op installatie en implementatie   
 binnen één netwerk en op één fysieke locatie in  
 Nederland. Neem voor andere mogelijkheden  
 contact op met Konica Minolta.
 De installatiebestanden van het besturings- 
 systeem en van de software onder overige   
 specificaties dienen beschikbaar te zijn tijdens  
 de installatie van Follow-me en Accounting. 
 Installaties op Windows Small Business Server  
 en/of op de domain controller worden niet   
 ondersteund.
 

1 - Aangegeven omvang is gebaseerd op gemiddeld gebruik. Wekelijke benodigde omvang is afhankelijk 

van het daadwerkelijke gemiddelde aantal opdrachten per gebruiker en de gemiddelde omvang per 

opdracht. 

2 - Zowel 32-bit (x86) en 64-bit (x64) versies worden ondersteund.  

3 - Alleen mogelijk in omgevingen tot maximaal tien gebruikers.  

4 - Het laatste Microsoft servicepack dient te zijn geïnstalleerd. 

5 - Indien er geen SQL server is geïnstalleerd of dat de huidige SQL installatie niet gebruikt kan of mag 

worden, zal tijdens de installatie van Follow-me en Accounting Microsoft SQL server 2008 Express 

worden geïnstalleerd.  

 Aandachtspunten

 De Follow-me en Accounting oplossing is gebaseerd                                    
op de Konica Minolta PageScope Enterprise Suite.
 De Follow-me en Accounting oplossing dient geïnstalleerd                         

te worden op een dedicated applicatie server. 
 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de dedicated appli-

catie server voldoet aan de minimum specificaties en is geconfigureerd 
vóór aanvang van de implementatie van Follow-me en Accounting. 
 Tijdens de gehele implementatie dient de systeembeheerder                     

van de opdrachtgever aanwezig zijn. 
 De Konica Minolta bizhubs welke OpenAPI ondersteunen en uitgerust 

zijn met de i-Option geheugenuitbreiding worden volledig ondersteund 
door de Follow-me en accounting oplossing.
 Indien niet aan de vooraf gestelde eisen en specificaties is voldaan, 

kan dit resulteren in vertraging of uitstel bij de installatie en imple-
mentatie. Eventuele kosten ontstaan door vertraging of uitstel zijn                            
voor rekening van de opdrachtgever. 
 De Follow-me en Accounting oplossing maakt gebruik van authenticatie 

door middel van pincode of gebruikersnaam en password.
 Indien u binnen uw organisatie gebruik maakt van ID-kaarten, kunnen 

deze mogelijk gebruikt worden voor authenticatie binnen Follow-me en 
Accounting. 
 
Follow-me en Accounting bestaat uit serverlicenties en licenties 
per geconnecteerde bizhub. Follow-me en Accounting kent een 
éénmalige licentiestructuur zonder beperking van gebruiksduur. 
Support en Maintenance op de software zijn gelimiteerd 
tot de duur van het Support en Maintenance contract. 
 

   Support & Maintenance
 
De aangegeven prijzen van Follow-me en Accounting zijn inclusief het 
Support en Maintenance contract voor de aangegeven duur en een 
éénmalige implementatie en instructie. Het Support en Maintenance          
contract kan eventueel na afloop van de contractperiode worden 
verlengd. Het Support en Maintenance contract bestaat uit de volgende 
componenten: 
 
 Support

Hiervoor ontvangt u gebruik van onze supportafdeling.
Deze is telefonisch te bereiken tijdens kantooruren. 

 Maintenance
Hiervoor ontvangt u updates en upgrades voor de geïnstalleerde Follow-
me en Accounting softwaremodules en geeft u de zekerheid dat u altijd 
met de nieuwste versies werkt. Installatie- en implementatiewerkzaam-
heden voor updates en upgrades zijn exclusief en worden separaat in 
rekening gebracht.

  Implementatie & Instructie
 
Implementatie
 Installatie van de Follow-me en Accounting Server software.
 Applicatie registreren op de bizhubs.
 Configuratie van de basisfunctionaliteiten van Follow-me en Accounting. 
 Synchronisatie met Active Directory instellen.
 Test van de gehele installatie en configuratie.
 Overdracht van de installatie aan de opdrachtgever.

Instructie
 Synchronisatie met Active Directory.
 Registratie van bizhub systemen binnen de applicatie. 
 Gebruik en instellen van de rapportagemogelijkheden. 
 Instellen gebruikslimieten. 
 Globale instellingen doornemen.
 Back-up procedure doornemen.
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                                                                                                          (naam organisatie) kiest voor:

		Follow-me                               Accounting                                Follow-me & Accounting

Besturingssyteem:  (Aanvinken wat van toepassing is)   Overige:   (Invullen wat van toepassing is)  

  Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate (2,3,4)     Rule based printen

  Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate (2,3,4)    (deze optie is alleen van toepassing indien Follow-me of

  Windows 8 Pro / Enterprise (2,3,4)     Follow-me & Accounting is geselecteerd)

  Windows 8.1 Pro / Enterprise (2,3,4)      Card readers zijn gewenst*

  Windows Server 2003 Standard / Enterprise (2,4)   (*zie hiervoor de card reader checklist) 

  Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise (2,4)

  Windows Server 2008 Standard / Enterprise zonder Hyper-V (2,4)  Duur maintenance contract (in jaren):

  Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise (4)  

  Windows Server 2012 Standard (4)     

  Windows Server 2012 R2 Standard (4)    Aantal MFP’s waarop de gewenste functionaliteit van

          toepassing is:
Server:    (Aanvinken wat van toepassing is)     

  Physical dedicated applicatie server beschikbaar   

  Virtual dedicated applicatie server beschikbaar   

Overige specificaties:  (Aanvinken wat van toepassing is)

  Microsoft.NET Framework 2.0 of hoger

  Microsoft Internet Information Services 6.0 of hoger

Microsoft SQL Server versie 

  Server 2005 Express / Standard / Enterprise

  Server 2008 (R2) Express / Standard / Enterprise

  Server 2012 Express / Standard / Enterprise

  Geen bestaande SQL server gebruiken (5)

  Geen SQL server geïnstalleerd (5)

En tekent hierbij voor het feit dat de aandachtpunten in acht worden genomen en de systemen voldoen aan de genoemde eisen.

Datum:      

Naam en handtekening klant:        Naam en handtekening accountmanager:  

  2  Zowel 32-bit (x86) en 64-bit (x64) versies worden ondersteund. 
3 Alleen mogelijk in omgevingen tot maximaal tien gebruikers. 
4 Het laatste Microsoft servicepack dient te zijn geïnstalleerd.
5  Indien er geen SQL server is geïnstalleerd of dat de huidige SQL installatie niet   

 gebruikt kan of mag worden, zal tijdens de installatie van Follow-me en Accounting  

 Microsoft SQL server 2008 Express worden geïnstalleerd. 


