Meerschap Managed Print Services
Transparant, ontzorgend én inzichtelijk
Level Pay: uniek en eerlijk
Het Level Pay afrekenmodel is uniek, er is immers geen sprake van een vaste prijs per pagina. Het verbruik
en de paginadekking van de afdrukken bepalen de werkelijke afdrukkosten.
Bij een vaste prijs per pagina model wordt vaak een norm van minimaal 5% paginadekking bij monochroom
afdrukken en 20% paginadekking voor kleurenafdrukken gehanteerd. Indien u onder deze paginadekking
blijft, levert u dit géén financieel voordeel op.

Met het Level Pay concept betaalt u enkel wat u daadwerkelijk verbruikt!
Het Level Pay afrekenmodel betreft een vooraf gedefinieerd maandbedrag (voorschot) waarmee het
geschatte verbruik van supplies wordt gedekt. Het maandbedrag wordt jaarlijks bijgesteld op basis van het
werkelijke verbruik van toner-/ inktcartridges. Per jaar vindt een eindafrekening plaats van de werkelijk
verbruikte cartridges, vergelijkbaar met de rekening van uw energieleverancier.
In onderstaand voorbeeld zien we dat de werkelijke paginadekking fors lager ligt dan de reguliere norm.
Het Level Pay model biedt in dit geval een enorme besparing.

Het Level Pay concept kent geen vast afdrukvolume, een lager afdrukverbruik en lagere paginadekking
betekent dus lagere werkelijke afdrukkosten.

Smart Monitoring: inzicht en ontzorging
Het Meerschap MPS-concept kenmerkt zich door unieke en ontzorgende dienstverlening:

Smart Monitoring
Het concept is uniek door gebruik van intelligente remote traceringssoftware waardoor u continu inzicht
houdt in uw afdrukomgeving. Ook zorgt deze unieke tooling voor een forse optimalisatie door tijdrovende
handelingen weg te nemen.

Automated Supplies Management
Indien apparatuur is gekoppeld aan onze remote traceringssoftware, wordt deze tevens gebruikt om
verbruiksmaterialen automatisch naar u te laten verzenden.

Wanneer verbruiksmaterialen van een afdruksysteem onder een afgestemd niveau komen, wordt volledig
automatisch een bestelling gegenereerd. Uiteraard ontvangt u hier een bericht van met de melding dat de
betreffende bestelling binnen uiterlijk 48 uur wordt geleverd met vermelding van het desbetreffende
afdruksysteem en voor welke locatie deze is bestemd. Zo heeft u altijd op tijd de juiste verbruiksmiddelen
in huis zonder onnodig kapitaalvernietigende voorraad aan te houden.

Online Dashboard
Iedere gebruiker krijgt toegang tot het beveiligde dashboard waar exact is te volgen wat het werkelijke
printgedrag is, wat de status is van de verbruiksmaterialen en veel meer kritische informatie om de
bedrijfszekerheid te garanderen.
Er zijn diverse rapportages beschikbaar om volledig inzicht te geven in het werkelijke afdrukgedrag binnen
uw organisatie.

Het Dashboard geeft real-time inzicht in uw afdrukomgeving!

Ervaar het unieke Meerschap Managed Print Services concept
Krijg inzicht in het werkelijke gebruik en de kosten
Ervaar het gemak van automatische supplies bestellingen tegen scherpste tarieven
Geen onnodige voorraden verbruiksmiddelen
Uniek afrekenmethode ‘Level Pay’, betaal alleen voor werkelijk verbruik
Géén contractuele afdrukvolumes
Eén overzichtelijke periodieke factuur; bespaar dus ook op uw indirecte kosten!
Wees verzekerd van onsite services
Toegang tot privé portal: overzicht van verbruiksmaterialen, afdrukverbruik, aanmelden en volgen
van storingen en overzicht van bestellingen
 Eén aanspreekpunt voor al uw IT-zaken









