
Holland House helpt uw organisatie graag uw  

output- en printmanagement te optimaliseren.  

Behaal maximale efficiency en flexibiliteit voor  

de generatie, verwerking, beheer en levering van  

output, en minimaliseer daarmee de kosten.

We vertellen u er graag meer over. Neem contact  

op met Holland House om te bespreken hoe  

we uw organisatie kunnen ondersteunen met  

optimaal print- en outputmanagement.
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Output- en print-
management:
minder kosten  
en gewaarborgde  
continuïteit



Holland House is wereldleider op het gebied 

van output- en printmanagementoplossingen. 

Met UniSpool® behaalt u maximale efficiency 

en flexibiliteit voor de generatie, verwerking, 

beheer en levering van output. Daarmee  

minimaliseert u de kosten. 

De functionaliteiten van ons flagship product 

UniSpool® gaan veel verder dan de standaard 

mogelijkheden van native besturings-

systemen. Met UniSpool® gekoppeld aan  

uw ERP-omgeving wordt uw complete  

output- en printomgeving locatie- en  

server onafhankelijk, inzichtelijk en efficiënt  

beheerd. 

Geavanceerd in slim output- en printmanagement

hollandhouse.com

Oplossingen voor organisaties

die efficiënt willen werken.

UniSpool® is wereldwijd een van de meest gespecialiseerde  
en krachtige oplossingen voor output- en print - 
management. UniSpool® regelt de verzending van output 
naar print apparatuur, maar ook de archivering van  
output en de flexibele distributie van documenten naar  
eind -gebruikers en andere applicaties. 

Continuïteit 
UniSpool® zorgt voor maximaal gebruik van de print
omgevingen waardoor medewerkers ongestoord over  
informatie kunnen beschikken en de bedrijfs continuïteit 
wordt gegarandeerd.

Betrouwbaar en snel 
UniSpool® verwerkt snel enorme hoeveelheden data  
zonder handmatige tussenkomst en garandeert 24/7 
betrouwbare documentaflevering.

Transparant en flexibel 
De status van de afdrukverzoeken is beschikbaar tijdens  
en na verwerking door UniSpool® en wordt indien mogelijk 
teruggekoppeld naar de betreffende gebruiker en applicatie. 

Schaalbare oplossingen 
Het gebruik van verschillende tools voor spooler beheer  
is verleden tijd. UniSpool® is een gestandaar diseerde  
oplossing voor alle Unix/Linux, Solaris, HPUX en  
Windowsplatforms. Tot 20.000 apparaten kunnen vanaf  
één server worden beheerd. 

Modulair
UniSpool® is functioneel opgebouwd uit meerdere  
modules, elk voor een specifieke taak en is geheel op  
maat in te richten. 

Controle over huisstijl en distributie
De module Automated Distribution ondersteunt alle  
belangrijke opmaakpakketten. Uw documenten worden  
automatisch afgeleverd in uw huisstijl.

Overzicht in gebruik
De Advanced Management functionaliteit voorziet  
netwerk beheerders en helpdeskmedewerkers van grafische 
gebruikers interfaces om snel en eenvoudig controle en  
toezicht te hebben op het gehele print netwerk.

Veiligheid voorop
UniSpool® biedt maximale bescherming voor het printen 
van vertrouwelijke documenten. Alle print data die  
UniSpool® verwerkt, kunnen worden ver sleuteld. Wanneer 
de opgevraagde gegevens (tijdelijk) opgeslagen moeten  
worden op een server, wordt de file beveiligd via encryptie.

Implementatie, beheer en support
UniSpool® is eenvoudig te implementeren. De oplossing is 
 erg gebruiksvriendelijk en gebaseerd op de vertrouwde 
lookandfeel van het onder liggende besturings
systeem. Medewerkers kunnen er snel mee aan 
de slag, zonder dure training.

Gebruikers kunnen met vragen  
of bij problemen 24/7 een beroep 
doen op onze helpdesk. Onze 
medewerkers kunnen het  
probleem direct identifi
ceren en oplossen 
vanuit één centraal  
controlepunt.
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