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Van een printertje naar
managed print services
De RUG schakelt over op Ricoh-printers
Vanaf 1 oktober worden veel universitaire printers en kopieerapparaten vervangen.
Het contract met de huidige leverancier is afgelopen en de RUG heeft via een Europese
aanbesteding een nieuw contract voor afdrukapparatuur afgesloten met Ricoh.
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Peter: ‘Op sommige faculteiten vind je inderdaad heel veel kleine printertjes, maar al lang
niet meer overal. Bij Economie en Bedrijfskunde
hebben ze bijvoorbeeld allang afdelingsprinters.

Meer informatie over de nieuwe afdrukapparatuur: w w w. r u g . n l / uwprinter

Als de operationele aspecten van de printer
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