Smart Print Plan - Printen zonder te investeren

Uw kosten gegarandeerd 30% omlaag met Smart Print Plan
Zonder investeren 30% besparen op alle afdrukken door optimalisatie van uw apparatuur. U
betaalt alleen wat u echt nodig heeft.
Herkent u dit?
-

U gebruikt verschillende merken apparatuur;
U wilt uw fysieke documenten digitaal archiveren;
U betaalt verschillende facturen voor meerdere machines;
U heeft meerdere leveranciers voor uw apparatuur en ICT;
U weet niet precies hoeveel afdrukken u maakt en op welke apparatuur;
U heeft een grote voorraad van verschillende toners (en grijpt toch weleens mis).

Met Smart Print Plan® biedt Motion@Work een uiterst flexibele en complete oplossing voor
het beheren van uw totale documenten- en informatiestromen.
Gratis Smart Print Plan onderzoek
In een korte tijd inventariseert Motion@Work uw totale documentenstroom, of uw organisatie
nu groot of klein is. Daarbij wordt alles, dus ook de huidige kosten, in kaart gebracht. Uw
werkprocessen worden geanalyseerd en de behoeften van uw medewerkers worden gepeild.
Na het Smart Print Plan onderzoek krijgt u van ons een duidelijk overzicht met de volgende
aspecten:
-

De apparatuur die u in gebruik heeft;
Het aantal afdrukken per maand, per machine;
De wijze waarop de apparatuur wordt ingezet en door wie;
De totale kosten in kaart gebracht, dus ook uw verborgen kosten;
Een analyse van uw werkprocessen;
De behoeften van uw organisatie ten aanzien van de toekomstige situatie;
Een conclusie met uw kostenbesparing (TCO) en de toegevoegde waarde van bespaar3
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Nieuw afdrukplan zonder investeringen
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Met uw eisen en wensen Ã©n huidige situatie goed in kaart maakt Motion@Work, samen met
u, een nieuw besparend voorstel. Met de juiste functionaliteiten, apparatuur, software en een
verbeterde aanpak van uw bestaande werkprocessen.
Uw voordelen:
-

EÃ©n leverancier, Ã©Ã©n aanspreekpunt;
Inzicht en controle op al uw afdrukkosten;
EÃ©n lage prijs per afdruk voor het gehele machinepark;
Een efficiÃ«nte, flexibele en inzichtelijke documentenstroom;
Geen aanschaf, investeringen, afschrijvingen en kosten voor beheer;
30% besparing op uw afdrukkosten en een verhoging van de efficiency.

U wilt toch ook 30% besparen voor uw organisatie?
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