PRINTER
PACK

NIEUWSGIERIG?
Informeer gerust naar
het Printer Pack
voor uw organisatie.

EEN COMPLETE PRINTOPLOSSING
VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND
Printen, kopiëren, scannen en faxen: professionele apparatuur is onmisbaar binnen
uw kantooromgeving. ICT Concept introduceert het Printer Pack: een complete
printoplossing voor een vast bedrag per maand.
Uw multifunctionele printer (MFP) kost u namelijk ongemerkt veel meer dan puur de
aanschafkosten. Denk aan nieuwe toners, drumkits en fusers, papier, installatie, beheer
en onderhoud. Vaak worden al deze losse kosten apart in rekening gebracht. Met het
Printer Pack betaalt u een vast bedrag per maand en heeft u geen meerkosten meer voor
bijvoorbeeld onderhoud, afvoer of gebruiksartikelen. Het Printer Pack is namelijk inclusief:
•
•
•
•
•

het door u gewenste printersysteem (incl. maatwerk)
aflevering, installatie en onderhoud
gebruiksartikelen, zoals toners, fusers, drumkits en desgewenst papier
afdrukken in zwart/wit en kleur
afvoer na afloop van de looptijd

Een volledige oplossing voor printen, scannen, kopiëren en faxen, afgestemd op uw
behoeften en gebruik - en dat voor een vast bedrag per maand.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
U KIEST HET GEWENSTE SYSTEEM

INCLUSIEF GEBRUIKSARTIKELEN

Of u nu een kleine zwart/wit printer nodig hebt of
meerdere multifunctionele systemen, alle nodige
services worden opgenomen in uw Printer Pack op
maat. Uiteraard kunt u rekenen op uitgebreid advies,
zodat u een gewogen keuze kunt maken.

Met een printer alleen bent u nog niet geholpen.
Daarom zijn in het Printer Pack ook standaard de
gebruikersartikelen opgenomen. Op afstand worden
de toners, fusers, drumkits, etc. in de gaten gehouden
en deze worden automatisch voor u besteld, zodat u
nooit zonder komt te zitten. Datzelfde geldt desgewenst
voor standaard wit printpapier. Ook dit wordt volledig
automatisch gemonitord en besteld. U heeft er
daadwerkelijk geen omkijken meer naar.

PRO-RATO BEREKENING VAN UW
AFDRUKKEN
Regelmatig foto’s afdrukken in kleur is uiteraard heel
iets anders dan zo nu en dan een rapport met enkele
afbeeldingen in kleur afdrukken. Meestal worden
beide als een kleurenafdruk gerekend. Dat is anders
met het pro-rato systeem. Afhankelijk van het type
kleurenafdruk, worden ‘tikken’ toegekend.

INCLUSIEF ALLE SERVICE VAN
AFLEVERING TOT EN MET AFVOER
Aflevering, installatie, initiële gebruikersinstructie en
afvoer van uw printersysteem zorgen voor verborgen
kosten die u veelal apart in rekening worden gebracht.
Deze kosten zijn in het Printer Pack al standaard
opgenomen. U wordt dus niet geconfronteerd met
verrassingen vooraf of achteraf.

FLEXIBILITEIT
Het Printer Pack is toch flexibel. Wilt u bijvoorbeeld
halverwege
de
looptijd
uw
printeroplossing
aanpassen, dan is dat binnen het Printer Pack veelal
realiseerbaar. We kijken dan graag met u naar een
beter passende oplossing. Uiteraard wordt voor u het
nieuwe maandbedrag gecalculeerd en doorbelast; of
dit nu hoger is dan uw eerdere Pack of juist een stuk
lager. Dit maakt het voor u mogelijk om tussentijds te
besparen op uw printerkosten indien noodzakelijk, dan
wel de mogelijkheden binnen uw Printer Pack uit te
breiden indien gewenst.
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