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In de zakenwereld van vandaag is het motto of slimmer 
werken of aan de zijlijn staan.

Niet alleen zakelijke omgevingen veranderen, ook de 
gewoonten van klanten veranderen. In plaats van een 
survival-first-benadering, is het veel belangrijker om uw 
organisatie toekomstbestendig te maken.

Op afstand en hybride werken stonden de afgelopen tijd 
centraal en hebben het belang van een robuust en flexibel 
organisatorisch raamwerk duidelijk gemaakt.

De oplossingen die ons gisteren nog goed van pas 
kwamen op het gebied van documentoplossingen en 
gegevensbeveiliging zijn achterhaald in deze periode van 
ongekende verstoring, mobiliteit en onzekerheid. 

Dat is de reden waarom we bij Kyocera de uitdaging 
zijn aangegaan en oplossingen hebben gezocht voor de 
problemen van vandaag, zoals productiviteit, beveiliging en 
papierloze werkplekken. 

Klanten zullen steeds meer vragen om kwaliteit, kwantiteit, 
kosteneffectiviteit en een persoonlijke service. Om meer 
te leveren, hebt u de beste middelen nodig die elke dag 
dezelfde professionele kwaliteit leveren.

Uw behoeften als bedrijf blijven veranderen. Er zijn meer 
apparaten dan ooit die verbinding maken met uw gedeelde 

databases. Werken op afstand is blijvend en medewerkers 
moeten de middelen krijgen om documenten snel en veilig 
te printen, scannen en delen, ongeacht waar ze werken. 
Het aantal nieuwe, kwaardaardige cyberdreigingen is 
in 2020 enorm gestegen dus is er over de hele linie een 
heroverweging van de beveiliging nodig.

Wij hebben ons gerealiseerd dat de oplossingen waarmee 
wij onze klanten in het verleden hielpen om hun bedrijf te 
laten groeien, ook moesten veranderen. 

We moesten nadenken en ons aanpassen.

We presenteren u twee gloednieuwe, vernieuwde A3-
multifunctionals: de TASKalfa 2554ci en de TASKalfa 
3554ci die zeer betrouwbaarheid zijn en een constante 
professionele kwaliteit leveren.

Laten we aan de slag gaan.

Introductie
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Of het nu gaat om smartphones of tablets, slimme 
televisies of pc's, over gebruiksgemak valt nu niet meer 
te onderhandelen. Waarom zou uw printer anders zijn? 
Waarom nog langer volhouden met machines die de druk 
verhogen op onze overvolle dagen? 

Elke frustrerende minuut die u besteedt aan het wisselen 
tussen verwarrende pictogrammen terwijl u probeert 
een eenvoudig document af te drukken en te scannen, is 
tijdverlies. Tijd die kan en moet worden besteed aan het 
toevoegen van waarde aan uw organisatie.

Uitgerust met een 10,1-inch resistief display, beschikt de 
nieuwe serie over een intuïtief en gebruiksvriendelijk 
kleurentouchscreen, met een eenvoudige toegang tot 
een breed scala aan documentbeheerfuncties, waaronder 
HyPAS-toepassingen. De hardwaretoetsen zijn verminderd 
waardoor gebruikers bijna alleen nog het tabletachtige 
scherm hoeven te gebruiken. 

Een upgrade van de immens populaire TASKalfa 3253ci, 
de nieuwe TASKalfa 3554ci combineert een eenvoudig, 
strak en fris ontwerp met een op gebaren gebaseerde 
bediening. Duidelijke nadruk op belangrijke informatie en 
gemakkelijk te begrijpen pictogrammen zorgen ervoor dat 
gebruikers de printer probleemloos kunnen bedienen.
Minder verwarring betekent minder fouten bij het afdrukken 
en scannen van documenten. Dit heeft een positieve 

1. Bruikbaarheid

invloed op de productiviteit en gebruikerservaring van uw 
medewerkers.

Waarom zou u onnodige complicaties toevoegen aan uw 
workflows? 

Met de TASKalfa 3554ci heeft u een snelle en gemakkelijke 
oplossing voor een probleem dat bedrijven ervan 
weerhoudt om door te groeien.

Deze machine is om 
meerdere redenen een 
slimme keuze, uw team  
zal u dankbaar zijn.

Eenvoudig
Pictogrammen en afbeeldingen 
maken het gemakkelijk om 
door de interface te navigeren.

Maak kennis met de nieuwe interface
Met standaardkleuren en gemakkelijk te begrijpen pictogrammen is het uitvoeren van taken op de printer nog 
nooit zo eenvoudig geweest.

Intuïtief
Benadruk belangrijke 
informatie en gebruik gebaren 
om instellingen te selecteren.

Efficiënt
Werk sneller met minder stappen  
en instellingen voor snel schakelen.
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We willen allemaal productiever zijn, toch? Het klinkt in 
theorie eenvoudig, maar hoe zit het in de praktijk?

De TASKalfa 2554ci en TASKalfa 3554ci kan uitgerust 
worden met een nieuwe en verbeterde optionele high-
speed documenttoevoer (DP-7160 en DP-7170).  
Met scansnelheden tot 200 afbeeldingen per minuut  
is dit een zeer productieve MFP.

Onze nieuwe machines zijn pioniers in de A3-MFP-
industrie op het gebied van nietjesdetectie. De ultrasone 
detectiefunctie voor meervoudige papierinvoer zorgt 
ervoor dat er geen gescande pagina's worden gemist tijdens 
het digitaliseren van een papieren document.

2. Vergroot uw productiviteit
Door de scanfunctionaliteiten uit te breiden, kunt u sneller 
werken als u meerdere formaten moet scannen. Originelen 
worden beschermd en u bent sneller klaar op de printer 
zodat deze weer gebruikt kan worden voor andere taken.  

Bovendien krijgen gebruikers altijd de kwaliteit van de scans 
die ze verwachten. Documenten worden netjes gerangschikt 
met de automatische gekantelde correctiefuncties van zowel 
de documenttoevoer als de glasplaat. Deze functie zorgt 
ervoor dat documenten worden gedigitaliseerd zoals u het 
nodig heeft. 

Scannen naar mappen blijft voor velen lastig, maar met 
deze nieuwkomers is de eens zo gecompliceerde installatie 
van de scan-to-folder-functie nu eenvoudig gemaakt 
op zowel de MFP als de pc, zodat gebruikers snel en 
gemakkelijk bestemmingsmappen kunnen kiezen en maken. 

Terwijl voorgangers gebruikers in staat stelden 998 vellen 
aan beide zijden tegelijk te scannen, hebben de nieuwe 
TASKalfa-multifunctionals het maximale aantal scanpagina's 
verhoogd tot 4.999 enkelzijdige en 5.000 dubbelzijdige 
documenten in één enkel bestand.

DP-7170
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Om uw productiviteit te verhogen, moeten twee 
belangrijke gebieden worden aangepakt: geoptimaliseerde 
printerprestaties en downtime.

De TASKalfa 3554ci-serie doet beide. 

Wij zijn niet tevreden als we alleen waarde leveren met 
onze producten. Naast de doos hebben we een hele reeks 
waarde toevoegende software ontworpen om u te helpen 
uw bedrijf te laten groeien, afdruk voor afdruk. 

Twee voorbeelden zijn:

 + Kyocera Fleet Services – Uw leverancier gebruikt 
realtime informatie om uw printers te controleren, 
mogelijke problemen te identificeren en te verhelpen 
voordat ze zich voordoen. Met KFS krijgt u weer 
controle over uw machinepark, terwijl u zowel uw 
kosten als kostbare stilstandtijd verlaagt.  

 +  MyQ - dit afdrukbeheersysteem is ontworpen om 
vertrouwelijke gegevens te beschermen, uw complete 
documentuitvoer te beheren en uw afdrukkosten te 
verlagen. Met de Print & Follow ™ -functies kunnen 
documenten vanaf elk apparaat veilig worden 
afgedrukt.

Preventie > herstellen
Naadloze configuratie van scannen naar 
map, eenvoudige correctie van gekantelde 
documenten en nietjesdetectie zorgen ervoor 
dat uw team op volle snelheid kan blijven 
werken.

Minder downtime van de printer
Bij een storing in de MFP, worden alleen 
functies die verband houden met de storing 
uitgeschakeld. Dit betekent dat andere 
functies kunnen worden gebruikt na opnieuw 
opstarten.

Prestatie-upgrades
Vergeleken met zijn voorganger biedt 
de TASKalfa 3554ci bijna 10% hogere 
printsnelheden (35 ppm), terwijl de papier-
capaciteit met 18,5% is vergroot tot 320 vel.

Meerdere uitsnijdmogelijkheden
Scan snel meerdere bonnen of visitekaartjes 
en digitaliseer de gegevens in één keer. 
Gebruikers kunnen vervolgens elk document 
afzonderlijk opslaan in de betreffende map.

Transformeer de manier waarop u werkt

In het nieuwe werken is betrouwbaarheid onbetaalbaar, 
wetende dat je printers altijd zullen werken wanneer je ze 
nodig hebt.

Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) heeft veel multifunctionals van Kyocera 
al beoordeeld als 'Betrouwbaar' en 'Sterk aanbevolen'. Een wereldwijd erkend 
keurmerk met betrekking tot de kwaliteit van onze machines.
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Cyberdreigingen nemen toe tijdens periodes van verstoring. 
Vandaag de dag is dat niet anders.

Het aantal locaties en apparaten dat verbinding maakt met 
gedeelde databases is drastisch toegenomen, terwijl de 
overgang naar cloudgebaseerde servers andere uitdagingen 
oplevert. 

Hackers beseffen maar al te goed dat de beveiliging van 
een organisatie zo sterk is als de zwakste schakel.

Na diepgaand onderzoek concludeert IDC's 2019-2020 
Vendor Assessment-rapport opmerkelijk genoeg dat 
een meerderheid van de organisaties meer belang 
ziet in IT-beveiliging in vergelijking met print- en 
documentbeveiliging - ze doen dit op eigen risico. 

3. De nieuwe beveiligingsstandaard
Laat u het lot van uw waardevolle documenten en gegevens 
graag aan het toeval over? Met de TASKalfa 3554ci-serie 
hoeft u het risico niet te lopen.

Door ons te concentreren op de fundamentele elementen 
van beveiliging, hebben we een A3-MFP afgeleverd die 
zichzelf zal bewijzen als een essentieel onderdeel van uw 
algehele beveiligingskader.  
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Hieronder volgen slechts enkele van de opvallende 
beveiligingskenmerken van de TASKalfa 3554ci-serie:

Veilige/multifunctionele 
internetmail-extensies (S/MIME)
 
Met Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/
MIME) kunnen gebruikers e-mails versleutelen en digitaal 
ondertekenen. E-mails worden versleuteld met de openbare 
sleutel van de ontvanger, terwijl de ontvanger een 
privésleutel nodig heeft om het bericht te lezen. Als u het 
bericht digitaal ondertekent, weet de ontvanger ook dat 
het bericht authentiek en ongewijzigd is. Deze stappen 
verkleinen niet alleen het risico op datalekken, maar 
zorgen er ook voor dat u mogelijke sancties en kostbare 
reputatieschade vermijdt.

Automatische update- 
certificering (SCEP)
Door deze belangrijke verbetering kan de MFP automatisch 
certificaten ophalen bij de Certification Authority (CA).

Dit proces is vereenvoudigd en vereist nu minimale 
inspanning en input van beheerders. Eenmaal gestart, 
worden taken automatisch uitgevoerd en wordt alle 
communicatie uitgevoerd zonder tussenkomst van de 
beheerder. Bovendien stelt het geautomatiseerd ophalen 
van officiële certificaten uw IT-afdeling in staat zich te 
concentreren op andere belangrijke IT-beveiligingskwesties, 
waardoor kostbare tijd wordt bespaard en de IT-kosten 
aanzienlijk worden verlaagd.

Online certificaatstatus-
protocol/certificaatintrekking 
(OCSP/CRL)
Gebruikers kunnen de geldigheid van de certificering voor 
gecodeerde communicatie verifiëren met behulp van OCSP/
CRL-instellingen. 

Bovendien geniet u meer bescherming bij intrekking van 
een certificaat. Het controleren van certificaten is een 
tijdrovende en arbeidsintensieve klus - met OCSP/CRL 
behoort dit tot het verleden omdat de nieuwe machines 
deze controle rechtstreeks bij de certificeringsinstantie 
kunnen uitvoeren. Dergelijke geautomatiseerde controles 
geven uw IT-team de tijd om zich te concentreren op meer 
urgente zaken.

Beveiligingsinformatie en  
gebeurtenisbeheer (SIEM)
SIEM is de functie voor het beheer van beveiligings-
logboeken die een centraal punt van informatiebewaking 
mogelijk maakt. Met gespecialiseerde software kunt 
u visualiseren hoe de machine wordt bediend, terwijl 
u ongeoorloofde activiteiten kunt detecteren. Het 
auditlogboek registreert gebruikersgegevens met 
betrekking tot afdrukopdrachten en machines voordat 
deze gegevens naar de externe server worden verzonden. 
Hiermee kunt u logboeken van beveiligingsgebeurtenissen 
gemakkelijk vanaf de server beheren.

Door gebruik te maken van real-time data, kunnen Machine 
Learning en Artificial Intelligence bij de machines verdacht 
of ongebruikelijk gedrag signaleren en de beheerder 
hiervan op de hoogte stellen.

Ondersteuning van TLS-versie 1.3
Met Transport Layer Security (TLS) versie 1.3 bieden de 
TASKalfa 2554ci en TASKalfa 3554ci gebruikers het meest 
up-to-date coderingsprotocol in de branche voor optimale 
communicatiebeveiliging.

Met versie 1.3 zijn digitale handtekeningen vereist, zelfs als 
een eerder bekende configuratie wordt gebruikt. Nieuwe 
algoritmen voor digitale handtekeningen zorgen ervoor dat 
uw gegevens optimaal beschermd zijn. Het gebruik van een 
sessie-hash is geïntroduceerd en er is extra ondersteuning 
toegevoegd voor het verzenden van meerdere OCSP-
reacties.

Kyocera is geaccrediteerd met de 
ISO 27001-certificering, waarmee 
wordt erkend dat we ons inzetten 
voor de hoogste normen voor 
informatiebeveiligingsbeheer.
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Vertrouwelijkheid

Beschikbaarheid

Verantwoording

Betrouwbaarheid

Authenticiteit

Onweerlegbaarheid

Integriteit
Gegevens die door de MFP worden verwerkt, 
mogen niet naar een derde partij worden gelekt.

Gegevens moeten onmiddellijk toegankelijk zijn 
met behoud van vertrouwelijkheid en integriteit.

De geschiedenis van gebruikers- en 
managersactiviteiten en het gedrag van de MFP 
kan worden gevolgd.

Het gedrag en de uitvoer van de MFP is correct 
en zoals verwacht.

De juistheid van de auteur of de eigenaar van de 
gegevens kan worden gevalideerd.

Voorkom dat bewerkingen worden afgewezen 
die niet zijn uitgevoerd door MFP-gebruikers en 
-managers.

Informatiedragers mogen niet worden gewijzigd. 
Ze moeten nauwkeurig en correct zijn.

Transformeer de manier waarop u werkt
De nieuwe TASKalfa-machines zijn ontworpen in overeenstemming met onze filosofie van 
beveiliging, zodat uw machines en gegevens de bescherming krijgen die ze verdienen:

TASKalfa 3554ci Series 8
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Kunstmatige intelligentie (AI) heeft verbeteringen gebracht 
in veel aspecten van ons leven en heeft al een nieuwe 
dimensie toegevoegd aan de informatiemanagementsector. 

Frustrerende stilstand van de printer blijft de achilleshiel van 
veel organisaties.

Dus als machines zelf een diagnose kunnen stellen, gedrag 
kunnen voorspellen en potentiële problemen aan kunnen 
pakken voordat ze zich voordoen is dat van onschatbare 
waarde. AI helpt bij het vrijmaken van tijd, mankracht en 
financiën, waardoor u meer waarde kunt leveren aan uw 
klanten.

In de nieuwe lijn A3-multifunctionals van Kyocera zijn 
AI-functies geïntegreerd om de prestaties te verbeteren 
en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden toe te voegen 
gedurende de hele levenscyclus, zodat u te allen tijde 
kunt genieten van de best mogelijke multifunctionals. 

En alsof dat nog niet genoeg is, krijgt u continue updates 
van AI-functies, indien beschikbaar, om steeds geweldige 
prestaties te garanderen.

Hier leest u hoe wij AI hebben gebruikt om onze printers 
naar een geheel nieuw niveau te tillen:

Verbeterde gebruikerservaring 
en verbeterde productiviteit
Tijdens het scannen kunt u het handgeschreven deel 
van het document benadrukken zonder het formaat of 
de afbeelding te wijzigen. Dit is een bijzonder nuttige 
functie voor het proeflezen van documenten, vragenlijsten, 
documenten, tekeningen, enz. 

Het is ook mogelijk om handgeschreven tekens en regels op 
het document te overschrijven door ze met een witte vulling 
onzichtbaar te maken

4. Artificial Intelligence
Superieure beeldkwaliteit
Met de nieuwe AI-functionaliteiten is het niet nodig om 
extra tijd en moeite te investeren om afbeeldingen met een 
lage resolutie te verbeteren. 

De KX-printer driver ondersteunt de functie ‘Superresolutie’ 
die afbeeldingen vergelijkt met informatie in een interne 
database, afbeeldingen met een lage resolutie identificeert 
en omzet naar professionele kwaliteit. U krijgt niet alleen 
fantastische kwaliteit, u besteedt ook minder tijd aan 
handmatige wijzigingen.

Het is tijd om impact te 
maken met uw afdrukken

Kortom, kunstmatige intelligentie verandert de manier 
waarop we werken fundamenteel. Automatisering neemt het 
zware werk over en vermindert de tijd die u besteedt aan 
handmatige, repetitieve taken.

Het stelt u in staat slimmer en efficiënter te werken, zodat 
u zich kunt concentreren op het creëren van nieuwe 
waardestromen voor uw klanten.

Met Kyocera krijgt u het beste van twee werelden: 
eersteklas hardware die samenwerkt met de nieuwste AI 
voor echte zakelijke voordelen.
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Wij zetten ons elke dag in om als mens het juiste te doen. 
Daarbij werken we nauw samen met onze klanten en 
partners, zodat ze de oplossingen krijgen die ze nodig 
hebben, terwijl we gezamenlijk onze ecologische voetafdruk 
verkleinen. 

De nieuwe TASKalfa 3554ci-serie is een nieuwe belangrijke 
stap in deze strategie.

Uitgerust met de krachtige ARM A53 (Quad Core) 1,6 
GHz CPU's om de algehele prestaties te verbeteren, laat 
de nieuwe TASKalfa 2554ci een aanzienlijke verlaging 
van de TEC-waarde (Typical Energy Consumption) zien in 
vergelijking met zijn voorganger, terwijl de TASKalfa 3554ci 
dezelfde Energy Star 3.0-waarde heeft behouden, terwijl de 
afdruksnelheid wordt verhoogd tot 35 ppm.

5. Duurzaamheid
Het energieverbruik tijdens de slaapmodus is voor beide 
machines aanzienlijk verlaagd van 0,7 W naar 0,5 W. Dit 
helpt niet alleen uw CO2-voetafdruk te verlagen, u bespaart 
ook op uw energierekening.

Kyocera heeft de ISO 14001: 
2015-certificering ontvangen, een 
erkenning van het belang dat op alle 
niveaus van de organisatie wordt 
gehecht aan duurzaamheid.
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Oplossingen die aan uw behoeften kunnen worden aangepast, zodat u nog meer waarde 
kunt blijven leveren aan uw klanten en partners.

Met onze nieuwe TASKalfa 3554ci-serie krijgt u een multifunctional met:

Een investering die u op de lange termijn tijd en geld bespaart en  
ervoor zorgt dat uw team optimaal kan presteren, is geen kostenpost. 

Het is een veilige manier om uw organisatie toekomstbestendig te maken.

Hogere productiviteit en ijzersterke beveiliging. Verhoogde uptime en professionele uitvoer, afdruk na afdruk. 

Voor organisaties die bereid zijn om de volgende stap te zetten.

Deze periode van ontwrichting geeft u de kans om uw bedrijf te transformeren.

Het is nu tijd om aan de slag te gaan en gebruik te 
maken van het moment. 

6. Oplossingen die voor u werken

We hebben een groot aantal beveiligingsverbeteringen toegevoegd aan de TASKalfa 
3554ci-serie, die betrekking hebben op het beheer van beveiligingslogboeken, geldigheid 
van certificeringen en e-mailversleuteling. Uw waardevolle gegevens verdienen de beste 
bescherming.

Met onze intelligente technologie kunt u elke dag professionele afdrukken maken. De door 
ons ontwikkelde software zoals Kyocera Fleet Services zorgt ervoor dat uw printers zo min 
mogelijk stilstaan door storingen of een tekort aan gebruiksmaterialen zoals toner.

Verbeterde afdruksnelheden in combinatie met nietjesdetectie en ultrasone detectiefuncties voor 
meervoudige papierinvoer zorgen voor minimale uitvaltijd en maximale productiviteit.  
Niet alleen wij denken dat onze machines zijn gebouwd om lang mee te gaan: de erkenning van 
Buyers Lab (BLI) is een bewijs van hun duurzaamheid.

Deze nieuwe serie is voorzien van een tabletachtig scherm dat een eenvoudig 
ontwerp combineert met op gebaren gebaseerde bediening voor een onverslaanbare 
gebruikerservaring. Geen stress of frustratie meer. 

Betrouwbaarheid.

Veiligheid.

Intelligentie.

Gebruiksgemak.
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