Meerschap Managed Print Services
Krijg inzicht in uw huidige afdrukomgeving, elimineer beveiligingsrisico’s en profiteer van onze
optimaliserende voordelen.

Meten is weten
Met onze online monitoringtool inventariseren wij uw huidige afdrukomgeving. Na een maand analyseren
wij deze gegevens en werken dit uit in een verhelderend overzicht waarbij advies wordt gegeven op
mogelijke aandachtspunten.

Heeft u enig idee wat de werkelijke kosten zijn van uw afdrukapparatuur?





Meer dan 70% van de organisaties is niet in staat de werkelijke kosten inzichtelijk te krijgen
De indirecte kosten voor een afdrukomgeving zijn in veel gevallen meer dan 70% van de totale
kosten voor de afdrukomgeving (denk aan IT beheer, administratiekosten, productiviteit)
Ad-hoc inkoop zorgt voor vertraging en extra handelingen maar ook vaak voor kapitaalverlies door
inefficiënt beheer van supplies (kapitaalvernietiging)
Achterhaalde contractuele condities (vast maandelijks afdrukvolume, fixed prijs per afdruk)

Heeft u het vermoeden dat uw afdrukomgeving efficiënter kan?








Volautomatische bestelling van verbruiksmaterialen op het moment dat het echt wenselijk is
24/7 inzicht in het werkelijke afdrukverbruik en kosten in een persoonlijk Dashboard
Een aanspreekpunt voor al uw IT zaken
Professionele services op locatie garandeert bedrijfszekerheid
Betaal alleen de werkelijk verbruikte cartridges (Level Pay) tegen de aller scherpste tarieven
Bespaar op de totale kosten (direct én indirect) door inzet van efficiënte automatisering
Ontvang proactief advies op de actuele situatie en blijf zonder enige inspanning continu alert op
verbeterpunten

Heeft u de beveiliging van de printers/MFP’s echt goed ingeregeld?




Heeft iedere gebruiker vrij toegang tot de scanfunctionaliteit van de MFP?
Staat u er bij stil dat de gemiddelde MFP een harddisk heeft waar alle scans op worden bewaard
welke door kwaadwillende kan worden uitgelezen?
Wat zou een mogelijke lek van vertrouwelijke informatie uw organisatie kunnen kosten?

Meerschap biedt vrijblijvend een uitgebreide inventarisatie op uw afdrukomgeving en levert een
professionele scan om de beveiliging van uw printers en multifunctionals te verifiëren en advies te bieden
om de beveiliging te waarborgen.

Optimaliseer uw afdrukomgeving en profiteer van vele voordelen! Neem vandaag nog contact op
met Julian Kok op 020-6715336.

