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Océ heeft in nauwe samenwerking 
met de Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) en enkele technologiepartners 
een nieuw printconcept ontwikkeld 
onder de naam Het Nieuwe Printen. 
Op alle locaties van de HvA worden 
de print-, kopieer- en scanvoorzie-
ningen gemoderniseerd. 

Met Het Nieuwe Printen besteedt de 
HvA de gehele print-, kopieer- en scan-
faciliteit én de volledige afhandeling 

HvA en Océ starten Het Nieuwe Printen

van betaald printen uit aan Océ. 
Enkele kenmerken van Het Nieuwe 
Printen bij HvA: 

 De nieuwe faciliteiten zijn voor alle  »
studenten en medewerkers te gebrui-
ken vanuit hun (eigen) laptop, desk-
top, tablet of smartphone. 
 Printopdrachten kunnen op elke  »
willekeurige verdieping worden op-
gehaald. 
 De online betaalmethoden voor de  »
student zijn een volwaardig alterna-

tief voor de chipknip. 
 Onderwijs en kantoorfuncties zijn  »
vrijwel geïntegreerd, waardoor de 
HvA efficiënt kan omgaan met 
ruimte en middelen. Dit levert een 
flinke kostenbesparing op. 
 Inzet van één nieuw uniform type  »
printer (maakt de noodzaak van be-
taalpalen overbodig en verhoogt het 
gebruikersgemak).

Meer weten? Zie www.oce.nl.

Onlangs heeft beveiligingsorganisatie 
Trigion de eerste mobiele surveillan-
cevoertuigen aangeschaft. Ze worden 
aangedreven door Compressed Natu-
ral Gas (CNG). In de komende 
maanden worden 33 van deze auto’s 
in gebruik genomen.

Het totale wagenpark voor de surveil-
lance bestaat uit  ruim 225 auto’s. 
Deze voertuigen voldoen alle aan de 
meest actuele milieunormen, maar 
vormen nog steeds een aanzienlijke be-
lasting voor het milieu. In de zoek-
tocht (in het kader van MVO) naar 
milieuvriendelijker alternatieve ver-
voermiddelen heeft Trigion ook geke-
ken naar elektrisch rijden. Elektrische 
auto’s hebben echter een beperkte ac-
tieradius, waarna opladen een aantal 
uren in beslag neemt.
CNG wordt geproduceerd uit orga-
nisch materiaal zoals gft-afval en mest. 
In vergelijking met benzine geeft CNG 

een reductie in CO2-uitstoot van 20 
tot 25 procent. In vergelijking met die-
sel is de reductie in CO2-uitstoot onge-
veer 9 procent.
Onderzoek leert dat rijden op aardgas 
of CNG economisch aantrekkelijk 
wordt vanaf 10.000 tot 15.000 km per 
jaar. Bovendien subsidieert het minis-

Surveillance op groen gas

terie van VROM vanaf 1 juli 2011 de 
mogelijkheid om bedrijfsauto’s op 
CNG te laten rijden. Uit analyse is ge-
bleken dat het aantal en de spreiding 
van vulpunten in Nederland op dit 
moment nog onvoldoende zijn om 
breder in CNG aangedreven voertui-
gen te investeren.

Het bezit van een smartphone onder 
hoogopgeleiden leidt tot meer pro-
ductiviteit buiten de reguliere kan-
toortijden. Dat blijkt uit een onder-
zoek van weekblad Intermediair onder 
345 hoogopgeleiden, aldus Telecom-
paper. 

Het onderzoek toont aan dat 99 pro-
cent van de hoogopgeleide werknemers 
in Nederland met een smartphone van 
de zaak, die smartphone ook ‘s avonds 
en in het weekend voor zijn werk ge-

bruikt. Maar liefst 85 procent voelt 
zich hier ook toe verplicht. 
Van de bezitters van een zakelijke 
smartphone leest 44 procent buiten 
kantoortijd gemiddeld meer dan twin-
tig zakelijke e-mailberichten per week. 
Meer dan twintig zakelijke berichten 
versturen buiten kantoortijd doet 20 
procent van de hoogopgeleiden.
Ook tijdens vakanties wordt de smart-
phone door een kleine 80 procent van 
de hoogopgeleide werknemers geraad-
pleegd voor zakelijke doeleinden.

Smartphone: meer werken buiten kantoortijden


