XA SUPPLIES SERVICES

Controle over uw printomgeving?

Verhoog uw productiviteit
&
verminder kosten.
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XA SUPPLIES SERVICES

HOE HET WERKT
Middels software (XSS) kunnen wij uw printersupplies beheren wat resulteert in een kostenbesparing op zowel directe
als indirecte kosten. Dit houdt in dat de supplies automatisch besteld worden tegen een overeengekomen prijs.
Hierdoor hoeft u geen tijd meer te steken in uw supply-keten en kunt u zich focussen op zaken die voor uw organisatie
belangrijk zijn. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding waarin alleen de nodige informatie wordt gedeeld.

VOORBEELD WAT XA DOCUMENT SOLUTIONS ZIET.
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XA SUPPLIES SERVICES

MOGELIJKHEDEN & VOORDELEN VAN XSS
Identificeert en monitort alle grote printer
en mfp-fabrikanten in het netwerk.

Efficiency op inzetbaarheid van het team
zonder bezig te hoeven zijn met supplies.

Monitort zowel de supplies alsmede
onderhoud indien nodig voor de gehele
werkgroep

Geef de taak uit handen aan XA Document
Solutions. Meer focus op eigen business.

Alarmeert indien het tonerniveau laag is of
wanneer er onderhoud nodig is

Eenvoudig en probleemloos opstarten met
onmiddellijke voordelen.

Geen overeenkomst waarbij u betaalt per
afdruk. U betaalt de toners los met vooraf
overeengekomen prijzen.

Beheers kosten, kleurgebruik, optimaal
printergebruik en algemene controle. Bespaar
+/-20% t.o.v. OEM

Creëert rapportages van
gebruiksactiviteiten en kostenanalyse.

Zie de voordelen van de diensten zonder een
overeenkomst af te sluiten

Inzicht in het gebruik van printapparatuur
voor een bedrijfsvoering op lange termijn.

Geen overtollige voorraden in uw magazijn
om stilstand te voorkomen.

ZO SIMPEL ALS 1-2-3
XSS herkent en monitort alle printers en
MFP’s van grote merken in het netwerk.

Anticipeert op de behoefte aan inkt, toner
en onderhoud bij alle printers.

Waarschuwt automatisch wanneer nieuwe
inkt, toner of onderhoud nodig is. Zo worden
problemen verholpen, voordat ze ontstaan.
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