optimal effektivisering

NetPrint Services
Kjenner du de totale utskriftskostnadene i din
organisasjon? Med NetPrint Services får du raskt oversikt
og kontroll over kopi- og utskriftsmiljøet ditt.

Hva er NetPrint Services?
NetPrint Services er en kostnadseffektiv totaladministrasjon av alle dine
utskriftsenheter. Enten de er av merket Xerox, Toshiba, HP eller andre, gir
løsningen deg en overlegen oversikt over utskriftsenhetene og forbruket i din
maskinpark.
Vi foretar en analyse og danner oss et bilde av utskriftsmiljøet i din bedrift.
Deretter ser vi på hvordan vi kan forbedre forholdet mellom antall ansatte
og antall maskiner, tilpasse skriverne til forretningsbehovene, og tilpasse

fakta netprint services
•	Reduserer utskriftskostnadene
• Gir forutsigbare kostnader
• Sparer miljøet
• Påfylling av riktige forbruksartikler
• Proaktivt problemløsing
•	Automatisk feilmelding
• Merkeuavhengig
• Et kontaktpunkt for alle utskriftsenhetene
• Tilgang til sertifiserte eksperter
• Økt medarbeiderproduktivitet gjennom
riktig bruk av egne ressurser

typen enheter og forbruksartikler. I tillegg ser vi på hvordan man kan gjøre
tidkrevende papirbaserte prosesser (som videresending og godkjenning) om til automatiserte digitale prosesser, og fjerne unødvendige trinn i
utskriftsprosessen.
Tjenestene omfatter fjernovervåking av enhetene,

Visste du at...

påfyll av forbruksartikler og proaktiv problemløsning. ...noen av våre kunder har redusere utskriftskostander
Du mottar én oversiktlig og forutsigbar faktura, levert
med
etter å ha tatt løsningen i bruk! En annen
fra et felles kontaktpunkt for alle enhetene.
hyggelig gevinst er miljøvennligheten.

30%

Hvorfor NetPrint Services?
NetPrint Services gir deg full kontroll over utskriftskostnader og hjelper deg
derfor å spare både penger og miljø. Du får en tilpasset maskinpark i forhold
til antall ansatte og bedriftens behov, og unngår ulønnsom overkapasitet.
Forbruksmateriellet bestilles automatisk etter behov, ikke etter impuls eller
når printer allerede har gått tom. De ansatte slipper å bruke tid og krefter på
skriverne og kan konsentrere seg om andre viktige oppgaver.
Ved å redusere forbruket av materiell og strøm, øker miljøvennligheten.

vår kunde Norautron
Norautron er en norsk elektronikkprodusent med kunder over hele verden.
IT-avdelingen ønsket å effektivisere
sin hverdag, og spare kostnader på
utskriftsmateriell. Med NetPrint Services
har de redusert kostnadene og tiden
de bruker på utskriftsenhetene, og kan
konsentrere seg om andre oppgaver.

NetSolutions produkter og løsninger
IT-løsninger
NetSolution er totalleverandør av IT-plattformer og våre fokusområder er installasjon, drift og vedlikehold av dataløsninger til bedriftsmarkedet og det offentlige. Vi har produkter og tjenester som
skreddersys til ditt behov enten det leveres i skyen, lokalt eller begge deler.
Vi utfører rådgivning ved valg av IT-plattform, utfører prosjektledelse og står for levering, installasjon og implementering. Vi leverer hardware/utstyr og software/kommunikasjonsløsninger fra de ledende aktørene i
markedet. Våre konsulenter innehar de riktige sertifiseringer.
Vi ligger i tetposisjon når det gjelder nye løsninger og teknologi i bransjen. Med kunnskapsrike og serviceinnstilte
medarbeidere, yter vi tjenester og leverer løsninger som skaper lønnsomhet for deg som kunde.

komplette forretningsløsninger
NetSolution leverer komplette forretningsløsninger for styring av din virksomhet. Begrepet omfatter
systemer for økonomi- og logistikk, serviceadminstrasjon, prosjektstyring, kundeutvikling (CRM) og
HR/lønn. Disse løsningene kan vi sy sammen med spesielle fagsystemer som din virksomhet måtte
benytte.

Dokumentløsninger
Vi tilbyr en bred portefølje, fra profesjonelle høyhastighets MFPer til svært priseffektive svart-hvitt
skrivere, fakser og skannere. Uansett hva du er ute etter, uansett størrelsen på ditt firma - vi leverer
produkter som gjør deg og dine medarbeidere enda mer effektive.
Våre produkter og tjenester gjør papirinformasjon om til digital informasjon og omvendt, og vi tilbyr
programmer for effektivisering av dokumentflyt - spar kostnader, ressurser og miljøet!

Telecom
NetSolution leverer Mobilt Bedriftsnett fra Telenor, og fiber og bredbåndstjenester fra Broadnet og
Kvantel. Vi er medlem av den landsdekkende Telekjeden som er markedets sterkeste uavhengige
kjede av telecom-forhandlere. Dette sikrer deg som kunde en enklere integrasjon og innføring av de
nye teknologiene innen kommunikasjonsløsninger.
Vi har krav på oss til enhver tid å ligge helt i forkant når det gjelder kompetanse og erfaring i betjening av en teknologi i rivende utvikling. Du som kunde kan føle deg trygg på at vi kan anbefale de beste telecom-løsningene til nettopp
din bedrift!

AV/Display
NetSolution leverer komplett møterom, og setter sammen markedsledende produkter til en funksjonell løsning som er skreddersydd for dine behov. Løsningene gir deg bl.a. mulighet til å avholde
møter og ha samordnet kommunikasjon med folk på andre lokasjoner.
I porteføljen har vi elektroniske tavler, SMART Board, til utdanning og møterom generelt, noe som
har revolusjonert måten å undervise og lære på.
Vi leverer også digital skjermkommunikasjon, også kalt ”Digital Signage”. Løsningen benyttes i dag som en intern
informasjonskanal innad i bedrifter, og i reklamesammenheng som informasjonskanal mot publikum i butikker, banker,
private og offentlige organisasjoner.
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