
om uw printwerk en 
postdiensten uit te besteden

Ad hoc mailings die intern worden gemaakt, brengen vaak 
onzichtbare kosten met zich mee. Papier, enveloppen en inkt, 
en vergeet de portokosten niet, worden door iedere afdeling 
toegevoegd en het totaal kan een onaangename verrassing zijn. U 
moet ook een planning maken voor de kosten van apparatuurbeheer 
(gereserveerde ruimte, elektriciteit, onderhoud, training) en 
arbeidskosten voor het printen, versturen en inventarisbeheer. En 
vergeet verspilling en onvoorziene omstandigheden niet!

Zorg dat uw drukwerkleverancier hier voor betaalt. U zult profiteren 
van de schaalvoordelen die uw leverancier kan genereren en 
zodoende besparen op verbruiksgoederen en arbeid.

Wist u dat 43% van de managers van drukkerijen 
en postkamers kosten wil verlagen en snelheid wil 
verhogen? * Wilt u dit ook?

Heeft u er wel eens aan gedacht om uw dagelijkse 
prestaties te verbeteren door uw printwerk en 
postdiensten uit te besteden?

*AIIM
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Het beheer en de verwerking van uitgaande post zijn tijdrovende 
activiteiten die uw medewerkers afhouden van meer productieve 

taken. Niemand houdt van repetitieve taken. Ontevreden 
medewerkers kunnen zelfs ontslag nemen als ze heel vaak 

routinetaken of werk waarbij hun mogelijkheden niet benut worden, 
moeten uitvoeren. U kunt systemen en apparatuur verbeteren, maar 
er zijn grote volumes nodig om een rendement op uw investering te 

behalen.

Door deze repetitieve, handmatige activiteiten uit te besteden, kunt 
u profiteren van de meest geavanceerde functies van uw printer en
deze medewerkers laten werken aan taken die als doel hebben uw

bedrijf te laten groeien.

DE PRODUCTIVITEIT VAN UW 
MEDEWERKERS VERBETEREN 2

Stelt u het zich eens voor. De printer houdt er midden in een 
printtaak voor betalingsherinneringen mee op. U wacht de hele 
middag op de technische ondersteuning en u verspilt uw avond 
door opnieuw te beginnen omdat de herinneringen echt de 
volgende dag verstuurd moeten worden.

De drukwerkleverancier zorgt voor alles. Storingen en onverwachte 
situaties zijn geen probleem voor de faciliteiten van uw printer. 
Heeft u een onverwachte mailing die snel verstuurd moet worden? 
Uw drukwerkleverancier verzorgt ook uw routine-activiteiten. 
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Verschillende wettelijke bepalingen zijn van toepassing op 
transactionele mailings. U moet de persoonlijke gegevens van 

uw kant beschermen en tegelijkertijd de integriteit van de post 
garanderen. Wanneer een mailing in de verkeerde envelop komt, 

kan dat leiden tot het verlies van een zakelijke relatie tot een 
rechtszaak. Misschien vertrouwt u op handmatige methodes voor 

kwaliteitscontrole, die gevoelig zijn voor menselijke fouten.

Drukwerkleveranciers hebben apparatuur waarmee ze efficiënt en 
veilig de integriteit van de post kunnen garanderen. U kunt er gerust 

op zijn dat uw uitgaande post in goede handen is.

Weet u niet precies hoe hoog uw printkosten zijn en of het 
beheer van uw uitgaande post rendabel is? Een grondige audit is 
noodzakelijk om de daadwerkelijke kosten van deze activiteiten 
te begrijpen, omdat de kosten van kleine ad hoc printtaken voor 
mailings zijn uitgespreid over de hele organisatie en dus lastig 
meetbaar zijn.

U kunt uw activiteiten beter controleren als u samenwerkt met 
een drukwerkleverancier. U kunt al uw printwerk uitbesteden, 
inclusief ad hoc post. Uw uitgaven zijn beter voorspelbaar en de 
daadwerkelijke kosten voor printwerk zullen zichtbaar zijn. 

5 UW ACTIVITEITEN BETER 
TRACEREN

Drukwerkautomatiseringsdiensten
Ontvangen, printen en versturen in één klik!
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