
    
    
    

Brother International (Nederland) B.V. | Zanderij 25 1185 ZM AMSTELVEEN | Postbus 600 1180 AP AMSTELVEEN 
Tel: 020 - 545 12 51 | Fax: 020 - 643 64 95 | email: info@brother.nl | website: www.brother.nl

Brother maakt beveiligd printen met een NFC ID-kaart nu ook 
mogelijk voor het MKB met SecurePrint+. Een eenvoudige manier 
om documenten te beveiligen door gebruik te maken van een NFC 
ID-kaart of pincode. Ideaal voor de kleinere bedrijven of organisaties 
die werken met privacy- of bedrijfsgevoelige gegevens.

Effectief documenten beveiligen 
zonder additionele software

Brother Business 
Solutions

Smarter business thinking

Naast SecurePrint+ heeft Brother     
een professionele printmanagement 
oplossing voor grote werkgroepen waar 
veel printopdrachten verwerkt worden. 

Er zijn twee pakketten beschikbaar, toe-
gesneden op de wensen en behoeften  
van uw bedrijf: PrintSmart CostControl  
en SecurePro. 

SecurePrint+ is dé oplossing voor 
bedrijven of organisaties die werken 
met privacy- of bedrijfsgevoelige 
informatie en niet beschikken over 
geavanceerde printmanagement 
oplossingen met beveiligingsopties. 
Om te kunnen garanderen dat 
deze data niet in handen valt van 
niet-geautoriseerde medewerkers 
of bezoekers, biedt SecurePrint+ 

een relatief eenvoudige maar zeer 
effectieve beveiliging. 

De printopdracht wordt naar de 
printer gestuurd en pas afgedrukt 
wanneer de geautoriseerde gebruiker 
deze vrijgeeft door middel van 
een NFC  ID-kaart of PIN-code. Er 
hoeft geen additionele software 
geinstalleerd te worden.

Er zijn vier laserprinters verkrijgbaar 
met de SecurePrint+ functie en deze  
beschikken over een ingebouwde 
NFC-kaartlezer, waardoor er geen 
externe kaartlezer nodig is. In de 
meeste gevallen kunnen ook reeds 
bestaande ID-kaarten worden 
geïntegreerd voor het beveiligd 
afdrukken van documenten. 

Heeft u vragen over SecurePrint+ of één van de printmanagement oplossingen van Brother,
dan kunt u mailen naar solutions@brother.nl of contact opnemen met 

onze business support 020-5451250. U wordt dan direct geholpen door onze productspecialisten.

PrintSmart SecurePro

Biedt dezelfde functionaliteiten als Cost 
Control plus extra functies om 
documenten met privacygevoelige 
informatie binnen uw bedrijf te beveiligen. 
Printopdrachten worden op de 
SecurePro server opgeslagen en via een 
NFC ID-kaart of PIN-code kunnen 
documenten door middel van pull printing 
door geautoriseerde gebruikers worden 
vrijgegeven op elke gewenste printer.   

PrintSmart CostControl

Via rapportages krijgt u volledig inzicht in 
welke medewerker wat voor type 
documenten afdrukt. Het geeft u verder 
de mogelijkheid om print quota in te 
stellen en functies per gebruiker te 
limiteren of uit te sluiten. Hierdoor kunnen 
de kosten worden verlaagd en de printers 
aanzienlijk efficiënter worden ingezet. 

Brother heeft ook 
oplossingen voor
grote werkgroepen



      Overzicht SecurePrint+ modellen
De onderstaande modellen zijn standaard uitgerust met 
SecurePrint+ een eenvoudige manier om documenten te 
beveiligen d.m.v. een ID-kaart of PIN-code. 

Deze functie is ideaal voor bedrijven of organisaties die 
werken met privacy- of bedrijfsgevoelige gegevens.

De onderstaande modellen zijn standaard 
uitgerust met SecurePrint+ een eenvoudige 
manier om documenten te beveiligen d.m.v. 
een ID-kaart of PIN-code. Deze functie is ideaal 
voor bedrijven of organisaties die werken met 
privacy- of bedrijfsgevoelige gegevens.

HL-L6400DWTSP 

Professionele 
zwart-witlaserprinter 
met SecurePrint+ 

De onderstaande modellen zijn standaard 
uitgerust met SecurePrint+ een eenvoudige 
manier om documenten te beveiligen d.m.v. 
een ID-kaart of PIN-code. Deze functie is ideaal 
voor bedrijven of organisaties die werken met 
privacy- of bedrijfsgevoelige gegevens.

HL-L9310CDWTSP 

Professionele     
kleurenlaserprinter 
met SecurePrint+

Documenten veilig afdrukken via NFC ID-kaart of        
PIN-code met SecurePrint+ voor Windows omgeving    
met vijf NFC ID-kaarten meegeleverd 

Afdruksnelheid tot 31 ppm

LCD kleuren touchscreen 6,8 cm

Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0 Hi-speed

iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, NFC,
Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin 

Twee papierladen (1x 250 en 1x 500 vel)
Optionele extra papierladen beschikbaar
Universele papierinvoer voor 50 vel

Geleverd met hoge capaciteit toners
(circa 6.500 pagina’s in kleur en zwart-wit)

Documenten veilig afdrukken via NFC ID-kaart of           
PIN-code met SecurePrint+ voor Windows omgeving      
met vijf NFC ID-kaarten meegeleverd

Afdruksnelheid tot 50 ppm

LCD kleuren touchscreen 4,5 cm

Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0 Hi-speed

iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, NFC,
Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin

Twee papierladen (2x 520 vel)
Optionele extra papierladen beschikbaar  
Universele papierinvoer voor 50 vel

Geleverd met super hoge capaciteit toner
(circa 12.000 pagina’s) 

+ +

De onderstaande modellen zijn standaard 
uitgerust met SecurePrint+ een eenvoudige 
manier om documenten te beveiligen d.m.v. 
een ID-kaart of PIN-code. Deze functie is ideaal 
voor bedrijven of organisaties die werken met 
privacy- of bedrijfsgevoelige gegevens.

MFC-L6900DWTSP 

Professionele 
all-in-one zwart-witlaserprinter            
met SecurePrint+ 

De onderstaande modellen zijn standaard 
uitgerust met SecurePrint+ een eenvoudige 
manier om documenten te beveiligen d.m.v. 
een ID-kaart of PIN-code. Deze functie is ideaal 
voor bedrijven of organisaties die werken met 
privacy- of bedrijfsgevoelige gegevens.

MFC-L9570CDWTSP 

Professionele 
all-in-one kleurenlaserprinter 
met SecurePrint+

Documenten veilig afdrukken via NFC ID-kaart of           
PIN-code met SecurePrint+ voor Windows omgeving      
met vijf NFC ID-kaarten meegeleverd

Afdruksnelheid tot 50 ppm

LCD kleuren touchscreen 12,3 cm

Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0 Hi-speed

iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, NFC,         
Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin

Twee papierladen (2x 520 vel)

Universele papierinvoer voor 50 vel
Optionele extra papierladen beschikbaar

ADF voor 80 vel

Scan naar bestand,afbeelding e-mail, OCR, USB-stick, 
FTP/SFTP, e-mail server, netwerk map en microsoft 
sharepoint

Geleverd met super hoge capaciteit toner
(circa 12.000 pagina’s) 

+ +
Documenten veilig afdrukken via NFC ID-kaart of           
PIN-code met SecurePrint+ voor Windows omgeving      
met vijf NFC ID-kaarten meegeleverd

Afdruksnelheid tot 31 ppm

LCD kleuren touchscreen 17,6 cm

Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0 Hi-speed

iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, NFC,
Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin

Twee papierladen (1x 250 en 1x 500 vel)
Optionele extra papierladen beschikbaar
Universele papierinvoer voor 50 vel
ADF voor 80 vel

Scan naar bestand,afbeelding e-mail, OCR, USB-stick, 
FTP/SFTP, e-mail server, netwerk map en microsoft 
sharepoint

Geleverd met hoge capaciteit toners
(circa 6.500 pagina’s in kleur en zwart-wit) 
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