Profiel: dit is Océ
•
•

Hardware (printers, copiers en scanners), software, services en imaging supplies. Het
complete spectrum van innovatieve producten en diensten.
Ontwikkeld, geproduceerd, geleverd, geïnstalleerd en onderhouden door de specialisten van
Océ.

Printers, copiers en scanners
Kleinformaat
Het volledige spectrum printers, copiers en scanners voor de dagelijkse kantoorpraktijk, zowel standalone als aangesloten op een netwerk. Hoogvolume printers voor omvangrijke en gecompliceerde
opdrachten, in gebruik bij reprografie-afdelingen van grote bedrijven en commerciële printservice
bedrijven.
Grootformaat
Printers en scanners voor onder andere technische tekeningen, geografische kaarten en
presentatietekeningen, voor binnen- en buitenreclame, toonbankdisplays, banners en affiches,
billboards en gevelbekledingen op uiteenlopende papieren en kunststof materialen.

Software
Workflow en output management software voor kleinformaat printoplossingen
Complete software voor de voorbereiding, begeleiding en bewaking van gecompliceerde
printopdrachten uit verschillende bronnen in zwart- wit en kleur op verschillende printmedia.
Software voor de aansturing van verschillende printers.
Printmanagement en distributie software voor grootformaat printers
Geavanceerde software voor het aansturen van verschillende printers, bij jobprinters maar ook
decentraal (op de werkplek). Print workflow, rasterisatie en distributie software voor display graphics
(grootformaat grafische toepassingen) Wereldwijd toegepaste software voor kleuren- weergave bij
display graphics en geavanceerde software voor het decentraal aansturen van printers.

Services
Onderhoud van apparaten en software
Océ beschikt in ruim 30 landen over een eigen service-organisatie voor installatie en onderhoud van
de complete productportefeuille.
Consultancy
Advisering is van groot belang voor een oplossing die feilloos past bij het bedrijf van de klant. Niet
alleen voor, maar ook tijdens het gebruik. Veel Océ- apparatuur kan in de loop van de gebruikscyclus
door de klant uitgebreid en geactualiseerd worden, afhankelijk van de behoefte.

Document managementprocessen als uitbestede dienstverlening
Bedrijven waar documentprocessen essentieel zijn maar geen kernactiviteit, besteden deze uit aan
Océ Business Services. Van postkamer- en repro-activiteiten tot geavanceerde document
management activiteiten.
Financiële dienstverlening (verhuur en leasing)
Océ biedt klanten flexibele financieringsvormen aan.

Imaging Supplies
Grootformaat media
Rollen papier, gecoat en ongecoat voor technische toepassingen in vele breedte- en lengtematen en
inkten en toners.
Display graphics media
Rollen, vellen en rigide media in papier en kunststof voor binnen- en buitentoepassingen en inkten.
Printmedia voor kantoor en voor grafische toepassingen (business graphics media) Kleinformaat
media; A3 en kleiner, hoofdzakelijk gecoat en ongecoat papier in verschillende kleuren en kwaliteiten
en inkten en toners. Profielen voor media, inkt en printercombinaties Software voor optimale
afstemming van inkt en media bij geavanceerde kleurenprint opdrachten.

