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Over BarentsKrans

Doelstelling 

Met de verhuizing naar het nieuwe 
onderkomen in Den Haag, wilde  
BarentsKrans ook beschikken over een 
innovatieve werkomgeving. 
Sneller en slimmer werken, in kleur 
scannen en printen, minder apparatuur 
en meer beheersbaarheid waren de 
doelstellingen.

Uitdagingen

• Digitaliseren van document- 
 intensieve informatiestromen
• Aansluiting op bedrijfssystemen en  
 iManage Work van iManage  
 documentmanagement- en  
 e-mailmanagementsysteem 
• Geaccepteerd alternatief voor  
 faxapparatuur realiseren 
• Van decentraal printen naar  
 werkgroep printen

Canon’s oplossing 

Canon leverde een totaalontwerp en 
implementatieplan voor de inzet van 
multifunctionele werkgroepapparatuur, 
flexibele scan-mogelijkheden, 
vertrouwelijk printen en een faxserver-
oplossing. De strak geregisseerde 
overstap werd binnen één werkdag 
gerealiseerd.zeer arbeidsintensief en 
leidde tot Met 

Efficiënter werken

Geen wachtrijen meer 
bij spoedeisende zaken 
en grote printopdrachten. 
My Print Anywhere biedt 
zowel flexibiliteit als 
vertrouwelijkheid. 

Minder apparatuur

Productiecapaciteit 
neemt toe, maar het 
aantal printers is ge-
halveerd en er is nog
maar 1 fax in gebruik. 

Slim digitaliseren 

Nieuwe inrichting sluit 
naadloos aan op de 
voortschrijdende 
digitalisering van de 
rechtspraak. 

Beter beheersbaar

Beheersplatform voor 
beheer en aansturing 
van apparatuur en 
monitoring verbruik.
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De klant
Een echt Haags kantoor

Met 115 medewerkers is 
BarentsKrans een van de grotere 
kantoren in Den Haag. De 
constante focus op kwaliteit 
maakt dat het advocaten- en 
notarissenkantoor veel complexe 
zaken krijgt toevertrouwd die 
specialistische expertise vereisen. 
Werken op hoog juridisch niveau 
en het onderhouden van intensieve 
contacten met cliënten vereist een 
optimaal ondersteunende 
werkomgeving. Met procederen als 
kernkwaliteit, is snelle beschikbaar-
heid en accurate verwerking van 
informatie van essentieel belang. 
Daarnaast wil BarentsKrans 
aansluiten op de eisen die de 
digitalisering van de rechtspraak 
met zich meebrengt.

Aan de verhuizing naar het monumentale pand 
aan het Lange Voorhout in Den Haag ging twee 
jaar voorbereiding vooraf. Een belangrijk onderdeel 
was de overstap op een nieuwe printinfrastructuur 
die ruimte bood aan verdere groei, meer efficiency 
en digitalisering van werkprocessen. 

Wij konden eindelijk 
afscheid nemen van 
de enorme hoeveel-
heid losse faxen en 
het documenteren 
van al het papierwerk 
dat erbij hoorde.

De aanleiding 
Nieuwe start
“Ons oude pand was prachtig, 
maar het nieuwe pand bood veel 
meer overzicht en ruimte. 
De verhuizing was de ultieme 
gelegenheid om over te stappen 
op een nieuwe infrastructuur die 
digitale en papieren informatie- 
stromen ondersteunt en daar waar 
nodig integreert”, aldus Facilitair 
Manager Simone Pronk.  

De uitgangssituatie 
Veel hardware, weinig digitaal
Voorheen maakte BarentsKrans 
gebruik van 35 standalone printers, 
25 faxapparaten en 3 kleuren- en 
7 zwart-wit multifunctionals (MFP’s). 
Grote printopdrachten leidden tot 
wachtrijen bij de MFP’s en er was een 
gebrekkig gedigitaliseerde werkom-
geving. Scannen werkte omslachtig en 
My Print Anywhere was niet mogelijk. 

Ook de mogelijkheid om in kleur te 
printen was zeer beperkt. “Wij hadden 
drie kleuren MFP’s, maar door de 
onhandige indeling van het oude 
pand, met doorgangen, kamers en 
trappetjes, waren die niet echt 
toegankelijk. 

Daarnaast wilden we van de faxen af. 
Die werden vanwege de rechts-
geldigheid nog veel gebruikt, 
waardoor we dagelijks met stapels 
verzendbevestigingen en faxberichten 
rondliepen.” 

De uitdaging 
Kwaliteit en slagvaardigheid
De uitdaging was om alle technologie 
aan te laten sluiten op de manier van 
werken in de nieuwe omgeving. Onder 
tijdsdruk streven naar kwaliteit en 
hoge accuratesse maakte dat printen 
onder handbereik de norm was in 
het oude pand. Om met minder 
apparatuur dezelfde efficiency te 
kunnen realiseren, was het enerzijds 
noodzakelijk om apparatuur aan te 
schaffen met gebruiksmogelijkheden 
die de productiviteit verhoogden 
en anderzijds te kiezen voor een 
zorgvuldige verdeling over 
werkgroepen. 



Aanpak van Canon 
Meedenken
“Om een goede inschatting van onze 
behoeften te maken, heb ik gekeken 
naar de werkplekken, het werk per 
sectie, functies en de manier waar-
op documenten worden verwerkt en 
geproduceerd. Om de wensen en de 
eisen voor de RFP scherp en in lijn met 
de laatste mogelijkheden te krijgen, 
heb ik veel overleg gehad met 
Bram de Waard, onze account 
executive van Canon. Samen hebben 
wij ondermeer gekeken naar 
specificaties zoals printvolume en 
functionaliteiten, maar ook omvang en 
geluidsproductie op de werkplek. De 
aanbieding hebben we later door een 
extern bureau laten evalueren.”

Vertrouwelijk printen 
My Print Anywhere 
Per sectie hebben de secretaresses en 
juristen nu een lokale printer. Scannen 
en kleurverwerking is beschikbaar via 
elk van de acht MFP’s. De overstap 
van persoonlijke naar gedeelde 
apparatuur maakte van beveiligd 
printen een vereiste. Via uniFLOW 
is de My Print Anywhere functie 
beschikbaar gemaakt. 
Gebruikers versturen printopdrachten 
naar een printserver en kunnen deze
vervolgens op een  MFP naar keuze  
af laten drukken. Hiervoor dient men  
zich eerst aan de MFP te identificeren 
met de personeelspas. Naast dat dit 
helpt voorkomen dat documenten niet 
door derden gelezen worden, 
vermindert deze functie ook 
papierverspilling omdat printopdracht-
en niet worden vergeten en op 
printers achterblijven. Dit draagt 
tevens bij aan de duurzaamheids- 
doelstellingen van BarentsKrans. 

Facilitair Manager Simone Pronk

Koppeling met DMS 
Scannen naar iManage Work
In de oude situatie had BarentsKrans 
al de mogelijkheid tot scannen. Dit 
werkte echter onhandig omdat er 
allerlei stappen nodig waren voordat 
een document op de juiste wijze 
digitaal beschikbaar was. 

“Met de nieuwe MFP’s kan iedereen, 
op een zeer gebruiksvriendelijke 
manier, documenten rechtstreeks 
naar zaakdossiers in de iManage Work 
DMS-omgeving scannen. Je kunt 
gewoon via het beeldscherm van de 
MFP in het DMS navigeren en mappen 
benaderen.”

Voordelen op een rij
• Integratie van digitale  
 en papieren  
 werkprocessen 
• Betere beheersbaar-  
 heid 
• Halvering aantal 
 decentrale printers 
• Beveiligd en flexibel 
 printen 
• Faxen zonder fax- 
 apparatuur  
• Kleur en productie-  
 printen vanuit de   
 kantooromgeving

Kleur op kantoor
Vastgoed en IE

“Flexibel printen én scannen in kleur 
wilden wij al langer hebben. Dat is met 
name bij onze Vastgoedsectie en bij 
Intellectueel Eigendom van belang. 
Foto’s, ontwerpen en afbeeldingen 
moet je gewoon in kleur hebben. 
Dat is nu mogelijk via vijf MFP’s die 
voor iedereen te benaderen zijn. “

Faxoplossing 
Faxen via MFP’s
“Wij hadden maar liefst 25  
faxapparaten staan. Die moesten 
allemaal onderhouden worden. Daar 
wilden wij graag vanaf, maar dan 
zodanig dat het voor onze mensen 
makkelijker zou worden. Canon heeft 
een faxserveroplossing geleverd die 
samenwerkt met de scanners van de 
MFP’s. Dat werkt echt uitstekend en 
zorgt voor minder papierwerk.”

De nieuwe werk- 
omgeving heeft echt 
een boost gegeven.  
Wij hebben nu alle 
mogelijkheden in huis 
en het draait al 
geruime tijd naar 
volle tevredenheid.
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Meer informatie?

Op canon.nl/casestudies vindt u 
meer praktijkverhalen van onze 
klanten.

Bel 073-6815815 voor een 
vrijblijvend gesprek voor de 
juiste oplossing voor uw 
organisatie.

Productie procesmappen
Jurist op voorsprong

De advocatuur en het notariaat zijn 
zeer documentintensief. Dossiers 
moeten worden samengesteld en 
verspreid en aanpassingen volgen 
elkaar snel op. BarentsKrans biedt 
al haar medewerkers zowel 
productieve printmogelijkheden 
als digitale workflows voor het 
samenstellen van procesmappen. 
“Overzichtelijke procesmappen zijn 
heel belangrijk bij rechtszittingen 
omdat die alle relevante processtuk-
ken bevatten. Goede procesmappen 
plaatsen de jurist op voorsprong. 
Daarnaast kunnen zij snel en 
gemakkelijk digitaal werken, waar 
zij ook zijn. We zijn klaar om op alle 
rechtsgebieden digitaal te procederen, 
zoals dat uiterlijk 2018 vereist is.”  

Kostenbesparende  
efficiency
Centrale productieprinter

“Om wachtrijen te voorkomen, hebben 
wij naast diverse kantoorsystemen ook 
een snelle productieprinter in onze 
repro die vanuit de kantooromgeving 
te benaderen is. Het meeste 
productiewerk wordt door de 
secretaresses gedaan die graag 
volledige controle hebben, gezien het 
belang van de stukken. Nu kunnen zij 
kiezen om het decentraal te doen of 
in samenwerking met de repromensen 
die weer uitstekend met de 
toepassingen van het Canon-
hoogvolumesysteem kunnen omgaan.”  

Soepele implementatie
In 1 dag operationeel

“Canon begreep heel goed dat de 
overgang op totaal nieuwe systemen 
in een nieuwe werkomgeving veel  
impact zou hebben op de acceptatie 
en de productiviteit. Om te zorgen  
dat iedereen na de verhuizing  
probleemloos met de nieuwe  
systemen zou werken, heeft Canon 
de integrale faxserveroplossing en de 
nieuwe apparatuur zes maanden  
eerder op de oude locatie 
geïnstalleerd. Op de vrijdag voor Kerst 
zijn we verhuist en op maandag was 
alles operationeel. Het werk ging  
nagenoeg probleemloos door.  
Door deze flexibele benadering  
hebben we tijdens de verhuizing geen 
extra risico’s hoeven nemen.”

Meer met minder 
Rendabeler werken

Inherent aan de gestage ontwikkeling 
van het kantoor is het printvolume niet 
gedaald, maar blijft zelfs stijgen. 
Door de hogere productiviteit van de 
systemen is er echter minder 
apparatuur nodig om dit volume te 
verwerken. De voordelen zitten verder 
in een effectievere manier van werken 
met flexibel printen op decentrale en 
centrale productieapparatuur, 
kleurgebruik, scannen naar e-mail, 
digitale werkmappen in het DMS, FTP 
en Fax. Dat maakt de declarabele tijd 
rendabeler en ondersteunt de kwaliteit 
van de dienstverlening. 

Digitalisering rechtspraak
Digitaal procederen

Het bestaande papieren archief blijft 
gehandhaafd, maar nieuwe instroom 
neemt af en wordt meer en meer  
vervangen door een digitaal archief. 
Voor bestuursrechtelijk en  
civielrechtelijk procederen stelt de 
overheid dat alle professionele 
procespartijen digitaal moeten 
procederen. Dit is onderdeel van het 
project KEI dat samen met het 
ministerie van Veiligheid & Justitie 
en de Rechtspraak wordt uitgevoerd. 
Digitaal procederen wordt tussen 2014 
en 2018 stapsgewijs landelijk naar de 
overige rechtsgebieden uitgerold. Met 
het nieuwe platform van Canon, is 
BarentsKrans klaar voor de transitie 
van analoog naar digitaal, waarbij het 
digitale dossier centraal staat.

Gezien de bewaartermijn van 20 jaar 
heeft BarentsKrans ervoor gekozen 
om het bestaande archief niet te 
digitaliseren. Het bestaande papieren 
archief blijft gehandhaafd, maar  
nieuwe instroom neemt af waardoor 
het archief langzaam kan worden 
afgebouwd. 

Wij wilden slimmere 
inzet van apparatuur  
en meer flexibiliteit 
voor de gebruikers. 
Daarnaast wilden we 
gebruiksvriendelijke 
scanmogelijkheden 
zodat papier en 
digitaal soepel 
samengaan.


