
                                                                

Over ons  
 
Dox at Work is een product onafhankelijk bedrijf . Software-oplossingen en cloud computing 
in combinatie met de juiste hardware is onze corebusiness . Wij helpen u met het 
optimaliseren van uw bedrijfsproces . Dit betekent een besparing in uw bedrijfsproces. 
 
Naast kantoorapparatuur levert Dox at Work een breed assortiment kantoorartikelen, toners, 
papier en verdere kantoorbenodigdheden via de Supplyshop (www.supplyshop.nl). 
Bovendien werken wij graag samen met bedrijven die producten en diensten leveren die 
aanvullend zijn op die van ons. Zo proberen wij klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn 
en zo breed mogelijk te ondersteunen. 
 
Dox at Work is uw partner als u op zoek bent naar mogelijkheden om bijvoorbeeld kosten te 
besparen, goedkoper te printen en als u hecht aan service en kwaliteit voor een lage prijs. 
Informeer nu! 
 
 
Waarom Dox at Work ? 
 

- Laagste prijs garantie. 
- Overname bestaande contracten. 
- Scan specialisten die hardware en software optimaal integreren binnen uw 

organisatie. 
- Onafhankelijk advies . Trend is dat regionale resellers meer en  meer de voorkeur 

krijgen boven de fabrikant van print hardware. 
- Snelle response en persoonlijke begeleiding. 
- Landelijke service. 
- Flexibele contracten. 
- Volume aanpassing tijdens contractduur mogelijk.  
 

Dox at Work levert diensten en producten met als doel het succes van haar klanten te 
vergroten. Dit resulteert in een lange termijn relatie waarbij klanten op ons kunnen 
vertrouwen.  
 
Dox at Work levert oplossingen voor iedere behoefte en wens bij u op kantoor. Bijvoorbeeld 
als het gaat om printen, kopiëren, scannen, onderhoud en service. Voor elke behoefte 
bieden wij een oplossing, waarmee u tijd of geld bespaart, productiviteit verhoogt of meer 
impact heeft op uw klanten. Wilt u hier inhoudelijk meer over weten, dan leggen wij dit graag 
vrijblijvend bij u uit. Persoonlijk contact is voor ons zeer belangrijk wat zal zorg dragen voor 
een positief resultaat en een lange termijn relatie. Uw succes is ook ons succes! 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                

  

Duurzaam ondernemen en het milieu 
 
DOX at work werkt samen met de grootste  technologische bedrijven ter wereld die 
verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het welzijn van mensen en de omgeving, het 
milieu waarin wij werken, ondernemen en leven. Deze verantwoordelijkheid neemt DOX at 
work ook ! 
 
Gewoon omdat DOX at work duurzaam ondernemen en daaraan 
gekoppeld de ontwikkeling van duurzame producten van groot belang acht 
Daarnaast behaalt DOX at worm veel milieuwinst door klanten voortdurend voor 
te lichten en op te leiden over het zo efficiënt mogelijk inzetten van de producten. 
 
Het alom toegepaste principe van duurzame ontwikkeling: de 3 P’s, People, 
Planet en Profit, wordt ook door DOX at work na geleefd  
 
Milieuvisie 2050 
DOX at work wil graag op een proactieve manier bijdragen aan een duurzame samenleving. 
In overeenstemming hiermee ondersteunen we milieumanagement met als doel te voldoen 
aan de doelstelling van de Milieuvisie 2050: mensen leiden een rijke levensstijl in 
harmonie met de aarde. 
DOX at work richt zich op het realiseren van de Milieuvisie 2050 door twee elkaar 
aanvullende benaderingen te hanteren: de energiebenadering die de stabiele toelevering van 
betrouwbare energie en de reductie van klimaatverandering benadrukt en de 
ecoproductbenadering, die zich concentreert op het creëren van nieuwe waarde in harmonie 
met de aarde. Daarnaast ondernemen we actie op twee punten: het ecoproces is gericht 
op het minimaliseren van milieueffecten van bedrijfsprocessen en het ecoprogramma is een 
gezamenlijk initiatief om de milieukwestie aan te pakken in samenwerking met de diverse 
fabrikanten. 
We adviseren daarom ook altijd producten die met een aantal certificaten beloond zijn 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                

  

DOX at work Cloud-ready concept ; 
De werkomgeving verandert. Het wordt steeds belangrijker om totaal onafhankelijk van 
plaats en tijd met hardware en software te kunnen werken. Het Nieuwe Werken is sterk in 
opmars en een belangrijk kenmerk daarvan is mobiliteit. 
 
Dit betekent ook dat er op een andere manier wordt gekeken naar informatie en 
documenten. Alles moet snel, overal, en vanaf elk systeem beschikbaar zijn. Dat zijn de 
eisen van de tegenwoordige tijd. DOX at work levert producten en diensten die aansluiten op 
deze behoeften. 
 

Het Nieuwe Werken 
Door Het Nieuwe Werken 2.0, onafhankelijk van tijd en plaats werken, is 
het gewenst om op meerdere systemen beschikking te hebben over dezelfde 
documenten, e-mails en software. De verschuiving van diensten naar de cloud 
is één van de grote veranderingen die momenteel gaande is in de huidige 
maatschappij. Het principe van een computer die op het bureau op kantoor staat 
en waarop alle informatie, zoals documenten, e-mails en programma’s zijn 
opgeslagen is verleden tijd. U werkt tenslotte vanuit thuis, kantoor of onderweg. 
Steeds meer mensen maken gebruik van smartphones, laptops en tablet 
pc’s, waarmee zij onderweg via internetapplicaties toegang krijgen tot 
informatie in de cloud, waardoor zowel privé als zakelijke documenten 
kunnen worden geraadpleegd en bewerkt. 
 

Cloud computing 
Steeds meer bedrijven maken gebruik van cloud computing en slaan 
hun informatie op externe computers van bijvoorbeeld Google, Salesforce, 
Amazon en Microsoft op. Veel bedrijven kiezen hierbij, gezien de beveiliging, 
vooral voor privé cloudoplossingen. Daarnaast ontstaat ook steeds meer 
behoefte te kunnen printen: cloudprinten of mobielprinten. Dankzij nieuwe 
services die cloud computing, printen, scannen en mobiele systemen met 
elkaar verbinden, introduceert DOX at work het cloud-ready concept. 
 

Cloudprinten 
DOX at work cloudprinten geeft gebruikers de mogelijkheid op aanvraag 
te printen op een systeem in het netwerk, wanneer en waar dan ook. 
Bovendien zijn gebruikers in staat documenten te scannen op cloud-ready 
multifunctionele systemen en ze vervolgens te uploaden naar de cloud. Vanuit 
daar kunnen de documenten worden bekeken, bewerkt, afgedrukt – of 
simpelweg worden opgeslagen door iedereen die toegang heeft tot die 
documenten. Cloudprinten combineert bewezen cloudtechnologieën met de 
nieuwste printsystemen. 



                                                                

  

 
     
Mogelijkheden met multifunctionele kleurenprinters 
 
Vervang losse apparaten voor een MFP en bespaar direct geld . 

Weg met de dure toners in aanschaf , u haalt meer efficiency in huis met lagere kosten. 
 
Simpel maar snel werken. Met een paar toetsen kunt u kopiëren en printen, in kleur of zwart-
wit, scannen, faxen en zelfs e-mailen. Iedereen kan dit bedienen . en u bespaar op de 
afdrukkosten ! Met  een MFP kan u drukwerk,  nieuwsbrieven, folders etc in eigen house 
houden.  
 
MFP voor klein en groot. 
Zelfs bij 1 MFP heeft u als bedrijf hier besparing en efficiency.  
 
Hoeveel kunt u besparen? 
Vraag nu een vrijblijvend gratis een DOXSCAN aan of direct een offerte. 

 
 

                                 
 



                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

Cloudscanning 

 
Een onderdeel van het cloud-ready concept zijn drie scanconnectoren die Toshiba heeft 
ontwikkeld: de Google Docs connector, de Microsoft Sharepoint connector en de Microsoft 
Exchange connector. 
 
Voordelen van het gebruik van de Toshiba cloud connectoren: 

• Papieren documenten in digitale documenten omzetten. 

• Documenten direct opslaan in de cloud. 

• Documenten in de cloud delen met collega’s en vrienden. 

• Met meerdere personen aan één document werken in de cloud. 

• Het gescande document draaien, verwijderen of pagina’s toevoegen voor het 
versturen naar de cloud. 

• Een additionele scanfunctie op de Toshiba MFP die meerwaarde creëert. 

• In combinatie met Re-Rite, extra keuze in het documentformaat. Nu 19 
documentformaten beschikbaar, waaronder PDF, doorzoekbare PDF, DOC(X), 
XLS(X) en PPTX. 

 
De afgelopen jaren is scanning een steeds belangrijker communicatiemiddel geworden 
waarbij het scannen naar een CRM pakket, ERP applicatie en alle office applicaties een veel 
voorkomende vraag is. Applicaties vanuit smartphones en tablets zoals dropbox of evernote 
zijn bovendien ook gemakkelijk aan te sturen. Het scannen naar PDF  wordt overal 
ondersteunt maar het is bovendien mogelijk om, met behulp van de PDF/A plugin, direct 
vanaf het bedieningspaneel van de MFP te scannen naar PDF/A formaat. PDF/A (Portable 
Document Format Archivable), ook bekend als ISO19005-1, is een speciale variant van het 
gewone PDF-formaat, specifiek ontwikkeld voor archivering. PDF/A is geschikt voor het 
opslaan van digitale documenten voor langere tijd. 
 
Voor deze speciale PDF-documenten is het belangrijk dat de grafische weergave op de 
lange termijn blijft gewaarborgd. Op deze manier wordt er gegarandeerd dat de documenten 
in de toekomst nog leesbaar zijn en kunnen worden afgedrukt. Organisaties, zoals 
notariaten, advocaten, accountants en administratiekantoren hebben veel baat bij dit 
bestandsformaat. De nieuwe standaard PDF/A is één van de weinige documenttypes die na 
een lange periode dezelfde weergave van het document kan garanderen. 
Overheidsinstanties verlangen PDF/A in plaats van PDF formaat.  
 



                                                                

  

                    
Daarnaast bieden wij de oplossing voor het snel en eenvoudig scannen of emailen van 
documenten zodat deze in vele formaten in een netwerkmap geplaatst kunnen worden. Te 
denken valt aan Microsoft Word, Excel, doorzoekbare PDF, CSV, e-book en HTML. Deze 
oplossing maakt scannen zeer eenvoudig en voorkomt ingewikkelde scaninstellingen. Op de 
MFP kan eenvoudig worden gekozen voor ‘scannen naar Word’ en u ontvangt een 
bewerkbaar Worddocument in uw e-mail inbox of in de ingestelde map op uw netwerk. Dit is 
niet alleen een efficiënte en zeer voordelige oplossing voor het indexeren van ingekomen 
documenten, maar ook overtypen behoort definitief tot het verleden 

                                                         
 



                                                                

  

 

Cloud printing en connectiviteit met tablets en smartphones 
Door het toenemend gebruik van smartphones en tablets ontstaat er steeds 
meer behoefte aan direct mobiel printen. Toshiba heeft zich aangesloten bij 
de Cloud Printing Alliantie en garandeert hierdoor eenvoudig mobiel printen 
voor alle Toshiba klanten. U kunt niet alleen printen terwijl u onderweg bent, 
maar vanaf iedere werkplek op een printer die aangesloten is op het Wi-Fi 
netwerk. Er is geen gecompliceerde installatie nodig en het is geschikt voor 
elk bestandsformaat, zonder de noodzaak een computer aan te zetten. 
Toshiba ondersteunt het mobiel printen vanaf iPad, iPhone, BlackBerry en 
Android- en Symbian-systemen. 
 
EveryonePrint 
EveryonePrint is een oplossing voor gebruikers die vanaf hun eigen werkstation, laptop, 
tablet of mobiele telefoon willen printen. Er zijn drie eenvoudige manieren om te printen: 
uploaden via het web,  printen via een universele printerdriver en printen via e-mail. 
EveryonePrint is ontworpen voor organisaties, waar gebruikers snel en eenvoudig beveiligd 
of mobiel willen printen. Follow-me printen maakt tevens deel uit van deze oplossing. 
 
Wij adviseren u graag bij de oplossingen die voor u van belang zijn en die toegevoegde 
waarde levert voor uw documentenstroom. Wilt u een vrijblijvend advies neem dan contact 
met ons op via het telefoonnummer 073-6110204 of info@doxatwork.nl 
 
 

 
 
Wij adviseren u graag bij de oplossingen die voor u van belang zijn en die toegevoegde 
waarde levert voor uw documentenstroom. Wilt u een vrijblijvend advies neem dan contact 
met ons op via het telefoonnummer 073-6110204 of info@doxatwork.nl  
 

 


