
Referentiecase 

HP inktjetprinters zijn de 
nieuwe standaard bij Europese 
Bose winkels.
Beheer op afstand, inzicht in verbruik, 
kostenvoordelen.

Ontstaan in Zwitserland voorziet ARP zijn klanten al 25 jaar lang van hard- en softwareproducten, onafhanke-
lijk van de bedrijfsgrootte en het type klant. ARP is een klantgerichte en allround IT-specialist met competenties 
gaande van Client en Print Management over Mobility tot IT Security. Wij vereenvoudigen de IT-aankoop aan de 
hand van een persoonlijk en digitaal contact, een hoge graad aan klantspecifi eke aanpassingen en een online-
shop die volledig naar de behoeften van onze klanten geörienteerd is. De klanten van ARP verwachten dat wij 
perfect aan hun IT-eisen voldoen zodat zij de marktpositie van hun bedrijf tegen verminderde kosten kunnen be-
houden of versterken. Dat is ons doel en... IT’s easy! ARP is met maatschappijen in Zwitserland, Duitsland, Fran-
krijk, Nederland, Oostenrijk en België in heel Europa actief. Samen met onze moedermaatschappij Bechtle heb-
ben wij sterke internationale connecties met een lokale dimensie.

Klant
Bose B.V.
Bose Corporate Information Services 
Europe
65 winkels in Europa

Locaties
• Oostenrijk
• België
• Denemarken
• Finland
• Frankrijk
• Duitsland
• Hongarije
• Ierland
• Italië
• Luxemburg
• Nederland
• Noorwegen
• Polen
• Zweden
• Zwitserland
• Engeland

Producten
HP Offi  cejet Pro X serie

Een grote verscheidenheid aan merken en soorten printers 
bij de winkels van Bose in Europa, maakten het beheer 
en oplossen van problemen lastig en kostbaar. Op zoek naar 
meer effi  ciëntie, en overtuigd van de voordelen, koos 
Bose voor standaardisatie op basis van HP Offi  cejet Pro X 
printers. Dit maakt niet alleen het beheer op afstand eenvou-
dig, het zorgt ook voor inzicht in het verbruik en levert 
kostenvoordelen op. Het resultaat van een vertrouwde samen-
werking met HP Platinum Partner ARP Nederland en Hewlett-
Packard.
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Winkels in Europa
Bose is sinds 1964 actief op elk gebied van 
audiotechnologie en bekend als leverancier 
van hoogwaardige home cinema-, muziek- en 
luidsprekersystemen. In 1972 werd de eers-
te Nederlandse vestiging opgericht. Buiten een 
uitgebreid wereldwijd dealernetwerk heeft 
Bose in Europa 65 eigen winkels, en daar 
komen jaarlijks circa 15 nieuwe winkels bij. Hier 
kunnen bezoekers zelf de geluidsoplossingen 
voor thuis, bedrijf en auto ervaren en advies 
krijgen bij het beluisteren van de 
producten en de installatie. Vanuit Purmerend 
is Bose Corporate Information Services 
Europe verantwoordelijk voor het IT-beheer en 
de ondersteuning van de hardware en 
software van deze winkels, als ook van de 
kantoren. Pascal Janssen en Danny van Gessel, 
Technical Support Engineers, hebben net een 
drukke periode achter de rug, want voor 
de feestdagen moesten alle winkels vanzelf-
sprekend up and running zijn. “Dit is zonder 
problemen verlopen, ondanks de vele laatste 
wensen, die er altijd zijn.” De voornaamste re-
den dat een dergelijke drukke en belangrijke 
periode probleemloos verloopt, is de 
standaardisatieslag die Bose eind 2009 heeft 
ingezet op printergebied. “In combinatie met 
het gebruik van goede apparatuur van HP en 
ARP Nederland als topleverancier,” zegt Jans-
sen.

Verscheidenheid aan apparatuur
“Toen ik in 2009 bij Bose begon als technisch 
ondersteuner,” vertelt Janssen, “was elke 
winkel nog zelf verantwoordelijk voor en vrij in 
de aanschaf van hard- en software en het 
bijhouden van de voorraad. Zo was er een 
grote verscheidenheid aan merken en model-
len apparaten en printers om facturen te 
printen ontstaan. Tegelijkertijd verwachtten de 
winkels wel ICT-ondersteuning van het 
hoofdkantoor. Je kunt je voorstellen dat wij erg 
veel tijd kwijt waren met het uitzoeken van
de oorzaken van problemen van al die 
verschillende apparaten, en dat het niet altijd 
tot een positief resultaat leidde. En, als we ter 
plekke waren, troff en we vaak enorme voorra-
den cartridges aan, soms nog verouderd ook, 
wat dan weer problemen kon opleveren voor 
de printkoppen.” Kortom, het was duidelijk dat 
dit een stuk effi  ciënter kon en moest worden 
ingericht.

Kostenvoordelen en inzicht
Samen met hun vertrouwde partner voor
kantoorbenodigdheden en computeraccessoi-
res ARP Nederland, stelde Janssen een com-
pleet pakket op met een transparant beheer-
kostenoverzicht. Na een demo van de nieuwe 
HP Offi  cejet Pro X serie ‘een inkjetprinter die 
het op ging nemen tegen de laserprinters’, 
waren Janssen en Van Gessel snel overtuigd 
van de voordelen: een hoge printsnelheid, een 

lage kostprijs per pagina, hoge kwaliteit en een 
laag energieverbruik voor een marktconforme 
prijs. Van Gessel: “De bijbehorende beheer- 
en rapportagetool Webjetadmin drukt de 
beheerkosten enorm en levert management-
informatie.” Zeker dat laatste werkte als een 
goed verkoopargument richting de 
Country Managers van de diverse Europese 
landen waar Bose actief is. “Zo zijn ze v
erzekerd van inzichtelijke managementinfor-
matie over het gebruik en verbruik.”

Een partner waar je op kan bouwen
Over de keuze voor HP was geen twijfel
mogelijk, volgens Janssen en Van Gessel.
“Bose levert kwalitatief hoogwaardige produc-
ten, dus moet je van je leveranciers niets 
minder eisen”. Ook de samenwerking met ARP 
Nederland was een logische voortzetting van 
een eerder ingezet partnership. “Het is erg 
prettig en vertrouwd samenwerken met ARP,” 
vertelt Janssen. “Eén telefoontje naar onze 
contactpersoon, voordat we op het vliegtuig 
stappen naar een willekeurige winkel in 
Europa, en de betreff ende printer met juiste 
specifi caties, is bij wijze van spreken 
afgeleverd op het adres waar we zelf nog 
moeten arriveren. Klaar voor gebruik!” Van 
Gessel: “Deze samenwerking is zeer 
waardevol, ARP kent de business en weet dat 
het van vitaal belang is dat er snel gehandeld 
wordt en wat daarvoor nodig is.” Bovendien 
beschikt ARP, als onderdeel van het Bechtle 
concern, over vestigingen verspreid over 
Europa.

“De samenwerking met ARP
is zeer waardevol. ARP kent
de business en weet dat het
van vitaal belang is dat er
snel gehandeld wordt en wat
daarvoor nodig is.”

Uniformiteit voor alle winkels
Sinds 2014 is de HP Offi  cejet Pro X de nieuwe
standaard binnen Bose, in combinatie met het 
ARP Easy Page concept. “Dit betekent een 
eerlijke afrekening van alleen het werkelijke 
volume en dat voorkomt verrassingen achte-
raf.” Van Gessel: “We hebben bewust niet 
gekozen voor een langdurig servicecontract, 
maar voor één contact voor printing en 
professioneel advies van ARP als printing 
partner. Dit zorgt voor transparantie, fl exibili-
teit en schaalbaarheid.” Never change a 
winning team, is Janssens’ motto en daarmee 
doelt hij op de samenwerking met zowel ARP 
als HP. “Voorlopig worden er nog steeds 
nieuwe Bose winkels geopend in Europa en 
als het aan ons ligt, voeren we dit uit met onze 
partners ARP Nederland en HP.”

Voordelen
• Hoge printsnelheid
• Lage kostprijs per pagina
•  Hoge kwaliteit met op pigment gebaseer-

de inkt
• Zeer laag energieverbruik
•  Aanzienlijk minder afvalproductie

Inkjet versus laser
Een laserprinter werkt met toner. Deze
poederachtige substantie wordt middels 
een minuscule elektrische lading overge-
bracht van een printrol op het papier, waar 
het na verhitting aan hecht. Een inkjet spu-
it via een printkop vloeibare inkt rechts-
treeks op het papier.

Lagere kosten
Een inkjetprinter heeft geen verhitting no-
dig om de inkt op het papier aan te bren-
gen. De HP Offi  cejet-printers springen snel 
in en uit zuinige standbymodus. De ma-
chines hebben geen complexe onderde-
len wat het risico verlaagt van storingen 
en kosten door eventuele vervanging van 
componenten.

“Na een demo van de 
nieuwe HP Offi  cejet Pro X 
serie was Bose snel 
overtuigd van de voorde-
len: hoge  printsnelheid, lage 
kostprijs per pagina, hoge 
kwaliteit  en laag energiever-
bruik voor een marktconfor-
me prijs.”
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