Managed Print Services
Printing in 2016
Net als uw bedrijf verandert uw printerpark ook. Misschien neemt het aantal afdrukken af maar wordt scannen (digitalisering)
steeds belangrijker. Of uw organisatie is enorm gegroeid in locaties en/of werknemers en moet u gaan nadenken over uitbreiding
van uw printerpark.
Ook zaken zoals toners bestellen, voorraadbeheer en storingen die zich kunnen voordoen leveren veel tijdsverlies op. Wie regelt
het onderhoud van verschillende merken en type machines, waar bestel ik de goedkoopste toners en welke type toner moet ik dan
hebben? Allerlei zaken waar bedrijven zich dagelijks mee bezig houden. Dit kost tijd en tijd kost geld.
Kan dit dan niet efficiënter? Ons antwoord is volmondig JA! Maar waar moet u dan precies allemaal rekening mee houden?

Optimalisatie
Om het optimale uit uw printerpark te halen adviseren onze consultants u graag over uw printerpark.
Door middel van een assessment komen aspecten als standaardisatie, uniformiteit, consolidatie en optimalisatie uitgebreid aan
bod. Verder adviseren onze consultants u graag op het gebied van archivering, security, digitalisering en kostenbesparing. Indien
u uw printerpark optimaal heeft ingericht gaat u hier op korte én lange termijn de vruchten van plukken. U kunt zich namelijk
volledig richten op uw core business!
Vindt u dat geen prettig gevoel, één aanspreekpunt voor uw gehele printerpark? Als professionele aanbieder van Managed Print
Services is Meerschap een ideaal verlengstuk van uw organisatie.
Wij helpen u graag met inzicht verkrijgen van én grip houden op uw printerpark. De online portal zorgt voor een totaaloverzicht
van uw printerpark: in een oogopslag ziet u het aantal machines, uw afdrukgedrag, alle tonerbestellingen, een overzicht van uw
storingen en alle gerelateerde kosten.
Dat is ontzorging, gemak en inzicht volgens het Meerschap Managed Print Services concept!

Controle
Het wordt tijd dat u zelf in controle komt over uw printerpark. Meerschap biedt u die mogelijkheid. Transparante afspraken,
een contractvorm die het beste aansluit bij uw organisatie, uitgebreid advies over uw printerpark en de meest eerlijke en
transparante manier van afrekenen.
Krijg vandaag nog inzicht in uw printerpark en beoordeel zelf wat het Meerschap concept voor u kan betekenen.

Assessment

Trend spotting

Met behulp van intelligente softwaretools brengen wij uw huidige
afdrukomgevinginzichtelijkinkaart.Metdezewaardevolleinformatie
identificeren wij waar zich mogelijke kostenbesparingen bevinden.

Welke trends zien we op het gebied van printing?
• 45% van de bedrijven consolideert IT producten en
diensten naar 1 leverancier
• organisaties hebben nauwelijks of geen inzicht in zichtbare
en verborgen kosten
• 67% van de Nederlandse organisaties is niet
gestandaardiseerd op printers of MFP’s en lopen hierdoor
flinke besparingen mis
• 92% van de bedrijven heeft behoefte aan inzicht in hun
printing kosten
• een gemiddeld bedrijf geeft tussen de 1 en 5% van de
omzet uit aan het vervaardigen van documenten
• ca. 23% van de helpdesk calls zijn printer gerelateerd
• door de printing infrastructuur te optimaliseren zijn directe
kostenbesparingen te realiseren tot 40%

Dit snelle maar uitgebreide onderzoek brengt bijna altijd een
aantal direct te implementeren quick wins in kaart. Besparingen
op zowel directe als indirecte kosten worden met harde cijfers
waargemaakt. Deze analyse geeft antwoorden op veel lastige
vragen.
Een uitgebreide assessment brengt enorm veel inzicht maar
vooral antwoorden op de volgende vragen:
• Hoeveel afdruksystemen zijn er binnen uw bedrijf
aanwezig?
• Welke volumes worden er geprint, gefaxt en gekopieerd?
• Hoe is het afdrukvolume verdeeld over A4/A3, mono/kleur,
print/copy?
• Weet u echt hoe uw huidige contract eruit ziet en werkt?
• Betaalt u een minimaal aantal pagina’s, een vaste prijs per
pagina?
• Hoeveel toners worden er gekocht, waar en tegen welke prijs?
• Hoe hoog zijn uw onderhoudskosten op deze printers?
• Wat zijn de werkelijke kosten van uw afdrukomgeving?
• Welke functionaliteiten heeft u of ontbreken er juist?
• Op welke onderdelen valt een mogelijke besparing te
realiseren?

Projectmatige aanpak
Onze MPS specialisten opereren volgens een voor gedefinieerd
schema om te analyseren of er binnen uw organisatie nog meer
voordeel kan worden gerealiseerd.

Financial contract management
Uit onderzoek blijkt dat het afhandelen van één factuur
ongeveer 27 euro kost. Bij het Meerschap Managed Print
Services concept ontvangt u aan het einde van de maand of
kwartaal slechts één verzamelfactuur van die periode,
gespecificeerd over verschillende locaties, afdelingen en/of
werkmaatschappijen. Zo kunt u de kosten eenvoudig
doorbelasten naar de juiste afdeling.
U heeft keuze uit verschillende contractvormen, looptijden
en afrekenmethodes. Kiest u voor lease of aanschaf, wilt u een
contract inclusief onsite services of juist niet. Wilt u afrekenen
per afdruk of nog veel transparanter, per werkelijk verbruikte
toner via het Level Pay afrekenmodel? Aan u de keus!

Voorraadbeheer
De meest belangrijke onderdelen van een dergelijke diepte
inventarisatie zijn:
• Kennismaking op locatie
• Doorspreken uitkomst rapportage
• Interview met key-users
• Analyseren mogelijke knelpunten
• Bepalen wensenlijst
• Visualisatie van de huidige en mogelijke nieuwe invulling
met behulp van grafisch overzicht
• Afstemmingmeestpassendeconceptvorm vooruw organisatie
• Realisatie van maatwerk ontwerp voor meest optimale
invulling van uw afdrukomgeving

Onze online tooling leest automatisch de tonerstanden van uw
machines uit en zorgt ervoor dat u tijdig nieuwe verbruiksmiddelen
ontvangt.Deze wordengeleverdvanuitde overeenkomsten op de
juiste locatie. Vanzelfsprekend wordt u volledig geïnformeerd bij
elke bestelling. Via een gedetailleerde pakbon weet u direct
voor welke machine de toner bedoeld is en wie de bijbehorende
contactpersoon is.
Elimineer de kans op het kwijtraken van toners, kapitaalvernietiging
door het houden van eigen voorraad, verkeerde tonerbestellingen
en voorkom onnodige administratiekosten.
Deze geautomatiseerde processen zorgen ervoor dat u zich
volledig kunt focussen op de core business van uw organisatie.

Single point of contact
Vindt u dat geen prettig gevoel, één aanspreekpunt voor uw
gehele IT? Als professionele aanbieder van Managed Print
Services is het Meerschap concept een ideaal verlengstuk
van uw organisatie. De mensen van Meerschap helpen u
graag met inzicht verkrijgen én grip houden op uw
printerpark.

Call to Action
Neem vandaag nog contact op met uw vaste contactpersoon
op 020 - 6715336 en laat u begeleiden naar een
optimale afdrukomgeving.

