automatiserinG en
internetdiensten

Contractprinters

Afdrukken voor een vast bedrag
Waarom?
“Zij moet alles kunnen en iedereen moet met
haar kunnen werken”
Dit beschrijft precies de apparatuur uit onze
all-in serviceovereenkomsten. Door de vaste
kosten per maand weet u waar u aan toe
bent.
Alle multifunctionals hebben dezelfde
bediening. Dat maakt hen gemakkelijk in
het gebruik. Uitbreiding is mogelijk met
aanvullende onderdelen en accessoires. Zoals
ander papierformaat, een extra papierlade of
een automatische hecht-module.
Wilt u dit, zonder investering, tegen een
aanvullend vast bedrag per maand? Neem
dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor wie?
Professioneel printen voor bedrijven
Contractprinters zijn interessant voor bedrijven die niet willen
investeren in een multifunctional en géén extra kosten willen voor
toners of onderhoud.

Contractprinten is geschikt indien u:
>> transparantie wilt in uw printkosten
>> professionele systemen wilt gebruiken zonder investering
>> geen onverwachte kosten wilt voor reparatie en onderhoud
>> een vast bedrag wilt betalen, met lage kosten per afdruk
>> een multifunctional wilt die in de toekomst uitgebreid kan worden
>> meerdere systemen in uw netwerk wilt met dezelfde eenvoudige
bediening

Hardware

>> kbite.nl/contractprinters

TOEPASSINGEN
De vershillende multifuncials hebben de
volgende mogelijke functies:

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Printen / Kopiëren
Scannen / Faxen / E-mailen
Verschillende papierformaten
Nieten / Vouwen
Netwerkkoppelingen
Documentsystemen
Fiery controllers

Contractprinters
Contractprinten betekent: afdrukken zonder
investeren.
U betaalt een vaste prijs per afdruk,
afgestemd op een vast aantal afdrukken per
maand. U krijgt standaard de beschikking
over een zeer snelle en geavanceerde
multifunctional, inclusief het onderhoud en
de verbruiksmaterialen (exclusief papier). De
prijs per afdruk is een all-in prijs; er komen
achteraf geen onverwachte kosten bij voor
bijvoorbeeld storingen of supplies.

zorgeloos
afdrukken
Wat zijn de voordelen?

>>

Geen investerings- en onderhoudskosten

Met een contractprinter heeft u een zeer uitgebreide multifunctional. U betaalt een vast bedrag per maand en u hoeft
niet te investeren in dure apparatuur. Er zijn geen bijkomende
kosten voor toners, onderhoud en reparatie.

kosten
>> 	Transparante
Een contractprinter is al snel goedkoper dan een eigen
printer. Met een vast bedrag per maand maakt u de kosten
inzichtelijk en bent u veelal voordeliger uit.

>>

Professioneel, snel en betrouwbaar

>>

Snelle reparatie op locatie

Er zijn diverse modellen leverbaar. Met
verschillende mogelijkheden, die aansluiten
op uw wensen.

Onze contractprinters zijn van hoogwaardige kwaliteit
en betrouwbaar, maar bovenal erg snel. Grote aantallen
documenten scannen, faxen en kopiëren? Geen enkel
probleem.
Korte hersteltijden. Defecte systemen stuurt u niet terug,
maar worden bij u op locatie gerepareerd.

Gerelateerde producten:
>> Reparatie en controle Hardware- of software problemen worden onderzocht en verholpen.
>> Netwerkbeheer Zorgeloze installatie, onderhoud en beheer van bedrijfsnetwerken en apparatuur.
>> Data-Recovery Herstel van onleesbare gegevens van iedere gegevensdrager.
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