
 

Introductie 

EVERYONEPRINT HYBRID CLOUD 
PLATFORM 

 

 

 



 

 

Introductie: 

EveryonePrint Hybrid Cloud Platform (HCP) is een alles-in-één printinfrastructuuroplossing die is ontworpen voor organisaties die 
geen complexe IT-printinfrastructuur meer nodig hebben en tegelijkertijd willen profiteren van alle voordelen van een Software as 

a Service (SaaS)-oplossing. 

HCP stelt organisaties in staat 

om te profiteren van 

gecentraliseerde cloud-diensten 
en de noodzaak van een 
gedecentraliseerde en dure 

server- en netwerkinfrastructuur 
te verminderen of zelfs te 
elimineren. De oplossing biedt 

alle basisfuncties van een 
standaard 
printmanagementoplossing in 

één gebruiksvriendelijke 
softwareoplossing en integreert 
eenvoudig met de meeste 

toonaangevende MFD-
printleveranciers. Dit maakt HCP tot het ideale platform voor organisaties van elke omvang die de complexiteit van 
de infrastructuur en de gebruikersondersteuning willen verminderen en de centraliseren zonder na te hoeven 

denken over de keuze van print vendors.  

Deze geavanceerde oplossing is ontworpen voor het onverbrekelijke en biedt een 'zero point of failure' en 

schaalbaarheid op ondernemingsniveau om wereldwijde beschikbaarheid en toegankelijkheid voor alle bedrijven en 
gebruikers te garanderen. HCP maakt gebruik van een multitenantarchitectuur en unieke technologieën om één 

driver en bestandscompressie te bieden, en stelt organisaties in staat de administratie en gebruikerservaring te 
optimaliseren door slechts aan één printerdriver te worden blootgesteld en toch op elk MFD-apparaat binnen de 
organisatie af te drukken.  

 

 



 

Voordelen van HCP:  

Door gebruik te maken van de HCP-oplossing van EveryonePrint zal KLANT kunnen profiteren van het volgende: 

 Een gecentraliseerde en zeer schaalbare technologieoplossing, die de behoefte aan meerdere 

afdrukservers in de infrastructuur van de KLANT vermindert en de onderhouds- en bedrijfskosten 

verlaagt. Bovendien zal de oplossing KLANT ondersteunen bij het migreren van de oplossing naar 

het buitenland, door eenvoudig het gebruik te schalen en nieuwe sites aan te sluiten, 

onafhankelijk van netwerkinfrastructuur en afdrukleveranciers. 

 Ondersteunt meerdere netwerkconfiguraties, waaronder versleutelingslagen voor 

publieke cloudverbindingen met nieuwe vestigingen of vestigingen met een slechte 

infrastructuurconnectiviteit. 

 Ondersteunt alle grote afdrukleveranciers en biedt één enkele afdrukwachtrij en bediening van het 

stuurprogramma voor alle printers in de organisatie, zodat gebruikers dezelfde gebruikerservaring 

hebben. Bovendien omvat de multi-vendor ondersteuning ook de embedded clients op de 

verschillende MFD's, zodat het vrijgavemechanisme en de functionaliteit identiek is voor alle 

leveranciers. 

 Gecentraliseerd beheer en ondersteuning vanuit dezelfde Web UI interface. Omvat gecentraliseerde 

configuratie van printers, verificatie, beleidslijnen, automatisering en implementatie. 

 Technologie met één driver die de omvang van printopdrachten vermindert en de impact op 

het netwerkgebruik en de benodigde bandbreedte verkleint. 

 Ondersteuning van pull print release van alle leveranciers in het toepassingsgebied, inclusief 

badge release en andere release-mechanismen zoals pincode release, release op de embedded 

terminal en QR en app release op iOS-en Android-apparaten. 

 Printfunctionaliteit voor mobiele en gastgebruikers, waarmee externe gebruikers kunnen printen 

vanaf native iOS- en Android-apparaten, en e-mailprints kunnen uitvoeren naar elk apparaat 

binnen de organisatie. Daarnaast biedt onze app voor mobiel printen ook functionaliteit voor 

 Mogelijkheid tot load balancing en failover voor pull printing in bijkantoren wanneer gebruik wordt 

gemaakt van een lokale gateway, waardoor een continue werking wordt gegarandeerd. 

 Migreren naar een futuristisch platform waarmee de KLANT kan overstappen op een 

digitaliseringsstrategie en kan voldoen aan de verwachte eis van een jaarlijkse kostenbesparing op 

het printvolume. Naast de functionaliteit voor afdrukken en scannen naar e-mail, zullen 

toekomstige releases ook opslag naar digitale diensten zoals SharePoint, OneDrive en Dropbox 

enz. omvatten. 

 

 



 

True Cloud Solution:  

Met de vele mogelijke configuraties biedt HCP een breed scala aan flexibiliteit voor het beheer van 

afdruklandschappen. Elk of alle verschillende soorten afdrukfaciliteiten kunnen worden overgenomen 

door één enkele klant om te beheren vanuit één enkel cloudportaal. 

 

Low Level Diagram - Hoe HCP het printlandschap van Ritual kan beheren 

 

 



 

Beveiliging en flexibele connectiviteit:  

Aangezien HCP een externe cloudservice is die verbinding moet maken en moet communiceren 

met lokale gebruikers en lokale infrastructuur, zoals netwerken en MFP's, moeten bepaalde 
veiligheidsoverwegingen worden gemaakt.  

Aangezien veiligheid voor ons van het grootste belang is, bevat HCP verschillende manieren om 

verbinding te maken met de cloudservice zonder de veiligheid in gevaar te brengen. 

Wildcard-certificaat: HCP cloud management portal wordt geleverd met een geverifieerde SSL-
certificaat beveiliging die de flexibiliteit biedt voor de afdrukbeheerders om het gehele 
afdruklandschap te openen en te beheren vanaf elke locatie zonder zich zorgen te maken dat 
ze worden gecompromitteerd.  

TLS 1.2-communicatie: Standaard wordt elke communicatie binnen HCP beveiligd door TLS 1.2 
encryptiebeleid. 

Codering in ruste:  Voor vertrouwelijke printopslag biedt HCP een optie om de 
printopdrachten op te slaan met het hoogste niveau van configureerbare encryptie.  

Beheer van certificaten: Om de beveiliging te verbeteren, kan de klant een root- of CA-certificaat in 

HCP importeren om de communicatie te versterken tegen eventuele externe kwetsbaarheden. 


