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Stichting Prisma zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking. We zijn een gastvrije en modern organisatie. Hebben hart voor onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en onze omgeving. Het bieden van zorg die
verder reikt dan het invullen van de dagelijkse levensbehoeften. Stichting Prisma voelt zich betrokken bij het
geluk van de cliënten en bouwt aan langdurige relaties. Stichting Prisma gaat de dialoog aan met haar cliënten
om te bepalen wat een ieder kan en wil doen.

A prima software oplossing welke het werk en de ondersteuning
in het werk makkelijk maakt. Wekijken uit naar het integreren
van uniFLOW Scanworkflows in onze dagelijkse wekzaamheden
en Google Drive.
Miranda van Doorn, I & C beheerder
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De Wens van de Klant
Klant wilt van buiten eigen netwerk via hun Google omgeving printen richting uniFLOW.
Iedere medewerker heeft een Google ID. Stichting Prisma heeft een Google Cloud printer
gepubliceerd voor het gebruik van de printoplossing.

De Oplossing
CBC Nederland heeft een combinatie
van Canon Multifunctional Devices en
uniFLOW aangeboden. Voor het bieden van
een goede printinfrastructuur is uniFLOW
gekoppeld aan Google cloud printing.
Hierdoor heeft de gebruiker het gemak
een print oplossing en de security van de
uniFLOW oplossing. Iedere gebruiker kan
zonder een VPN verbinding printen naar de
Google Cloud print oplossing. De gebruikers
kunnen bij hun eigen printopdrachten door
zich met een pincode te identificeren aan de
multifunctional.

Geconnecteerde Machines
•
•
•

Canon iR ADV C5235i (85x)
Canon iR ADV C350i (80x)
Canon iR 1133iF met Release
Stations (30x)

Software Oplossing
•
•
•
•
•
•

uniFLOW Enterprise Edition
v5.4 SR9
Secure Print (My Print
Anywhere)
Statistics
SPP MEAP licenties (165x)
Release Stations (30x)
CMFP licentie

Klantenvoordelen
Het optimaliseren van de print omgeving van de Stichting Prisma met de inzet van
uniFLOW in combinatie met Google Cloud Printing is er een goed werkende printomgeving
gerealiseerd voor alle kantoren. De printopdrachten blijven beveiligd voor de gebruikers er is
duidelijk en overzichtelijk inzicht in de kosten en gebruik.
Stichting Prisma heeft een belangrijke besparing kunnen realiseren in het verminderen van de
VPN verbindingen naar de zorg locaties, kantoren en gebruikers.
Het gebruik van deze printoplossing maakt het werken, printen en identificeren makkelijk en
snel. Hierdoor is de tijd die er door gebruikers besteed wordt aan printen met 17% verminderd,
daarnaast heeft de organisatie snel en eenvoudig inzicht in de rapporten.
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