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Multi-Post kiest opnieuw voor Kyocera

(vlnr) Aat van Gessel (Multi-Post), Deon Wepener (Kyocera Document Solutions Europa), Arjan van der Kleij (Kyocera
Document Solutions Nederland), Wilko Bresser (Kyocera Document Solutions Nederland), Frank Adema (AB DocSolutions),
Frank van Ballegooij (Multi-Post) en John van der Laan (Kyocera Document Solutions Nederland).

Bij Multi-Post uit Dordrecht is sinds kort een tweede Kyocera inkjetprinter, model TASKalfa Pro
15000c, geïnstalleerd. ‘Vorig jaar om deze tijd kwam onze eerste Kyocera. Dat was op dat moment
ook de eerste in Nederland’, zegt ICT-manager Frank van Ballegooij. ‘Dat we binnen een jaar opnieuw
voor een Kyocera zouden kiezen, hadden we toen niet verwacht. De keuze was overigens niet
moeilijk. We hebben de inkjetprinter door en door leren kennen en zijn meer dan tevreden over
prijs/kwaliteit verhouding. Wat ook meespeelt is het energieverbruik. Als je dat vergelijkt met andere
technologieën is de Kyocera zuinig. De Kyocera heeft zich zelf bij ons bewezen. De afdrukkwaliteit is
top. De machine is ontzettend betrouwbaar en de service is goed. De aanloopproblemen die er
waren, dat heb je met elke nieuwe printer, zijn goed opgelost en er is sprake van een goed
partnership met Kyocera. De inkjetprinters produceren enkelzijdig 150 A4 pagina’s in kleur of in
zwart per minuut, of dubbelzijdig de helft. Dat past heel goed bij ons werkaanbod. De vraag naar full
color prints groeit mede door onze propositie als hybride provider van fysieke en digitale
poststromen. Met onze tweede Kyocera kunnen we die groei weer helemaal aan. Voorlopig
tenminste.’

Frank Adema van AB DocSolutions, dedicated business partner van Kyocera Document Solutions, is in
Nederland verantwoordelijk voor hoogvolume inkjetplatformen in Nederland. Hij ziet in de keuze van
Multi-Post de bevestiging dat Kyocera als nieuwe speler in het hoogvolume inktjetsegment een juiste
strategische keuze heeft gemaakt. ‘Wij zijn heel blij dat Multi-Post voor de verdubbeling van de
inkjetprint capaciteit opnieuw voor Kyocera heeft gekozen en daarmee ons partnership nog meer
inhoud heeft gegeven. Kyocera levert wereldwijd al OEM inkjetkoppen voor bijna de helft van de
productieprinters. In het officesegment is Kyocera met eigen laserprinters een gevestigde naam en
grote speler op de wereldmarkt. Vorig jaar introduceerde Kyocera haar eerste hoogvolume
inkjetoplossing, de TASKalfa Pro 15000c. De investering in deze printer is relatief laag, afgezet tegen
vergelijkbare inkjetsystemen die er in de markt operationeel zijn. Dit maakt deze inkjetoplossing voor
veel printbedrijven toegankelijk, zeker voor die bedrijven waar in hoofdzaak met toner geproduceerd
wordt. De footprint van de printer is klein en het energieverbruik is voor een hoogvolume
inkjetprinter ongekend laag. Dat scheelt fors op de energierekening en komt tot uiting in de prijs per
afdruk. De Kyocera TASKalfa Pro 15000c biedt de gangbare afwerkopties en print op papier met een
gramsgewicht van 56 tot 360 grams, zonder dat dit de afdruksnelheid beïnvloedt. Met de op water
gebaseerde pigment-inkt, speciaal ontwikkeld voor Kyocera productieprinters, wordt een groot
kleurengamma gerealiseerd.’
Over Multi-Post
Multi-Post is in 1985 opgericht met als doel totaaloplossingen te bieden aan bedrijven, organisaties
en overheidsinstellingen op het gebied van post- en mailactiviteiten. Inmiddels is Multi-Post
uitgegroeid tot een multidisciplinair bedrijf op het gebied van fysieke- en digitale
communicatieverwerking, plastic kaarten, identificatie en security.
Meer informatie: www.multipost.com.
Over Kyocera
Kyocera Document Solutions Nederland is een dochteronderneming van Kyocera Document
Solutions Inc., een wereldwijd toonaangevende leverancier van documentoplossingen, gevestigd in
Osaka, Japan. Kyocera levert al meer dan 60 jaar betrouwbare en milieuvriendelijke MFP's, printers,
software en consultancy. Met expertise en empathisch partnerschap helpen wij organisaties kennis
te gebruiken om innovatie te stimuleren.
Meer informatie: www.kyoceradocumentsolutions.nl
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