BROTHER MANAGED PRINT SERVICE...

PURCHASE & CLICK

Dit is Paul. Hij heeft net een
Brother printer gekocht.

Dus nu heeft Paul...

Een uitstekende nieuwe printer
Brother printers voldoen aan alle afdrukbehoeften van uw bedrijf. Of u nu veel
zwart-witrapporten of fullcolour presentaties print, uw Brother printer staat altijd voor
u klaar om de klus te klaren.

Dit is Marc. Hij heeft net
een Brother printer gekocht
met Purchase & Click.

Met Purchase & Click heeft Marc...

Meer inzicht en controle over de printkosten
Met Purchase & Click van Brother
Managed Print Service beschikt u over
een systeem om zonder extra inspanning
of kosten uw printers te beheren. U
heeft volledig inzicht en controle over
de printkosten en betaalt alleen voor de
pagina’s die u afdrukt.

Daarnaast is Brother Managed Print
Service toegankelijk voor zowel kleine als
grote bedrijven, omdat er geen minimum
aantal afdrukken vereist is en er een op
maat gesneden oplossing wordt geboden.

...en kan Marc...

...en heeft Marc...

Automatisch verbruiksartikelen bestellen

Onderhoud standaard inbegrepen

Met Purchase & Click kunt u via uw
eigen pagina op de webportal precies
zien hoeveel elke printer heeft afgedrukt.
De aangesloten printers bestellen
automatisch de juiste verbruiksartikelen
als dit nodig is en deze worden gratis op
de juiste locatie afgeleverd.

Onderhoud is standaard inbegrepen
binnen het programma, zodat wij u
optimaal kunnen ondersteunen. Brother
heeft een eigen technische binnen- en
buitendienst en hierdoor kunnen wij snel

U geniet altijd van de laagste printkosten
zonder dat u daar omkijken naar heeft.
Dankzij onze slimme rekenmethode voor
verbruik, zult u nooit iets bestellen dat u
niet nodig heeft, of de verkeerde artikelen
in huis halen.

en vakkundig reageren op uw service
behoeften.
Tevens zijn er mogelijkheden om de
installatie te laten verzorgen.

...en tot slot heeft Marc...

Een ruime keuze aan modellen.
Er is een groot assortiment printers en all-in-ones beschikbaar in
combinatie met Managed Print Service. Neem contact met ons op
zodat wij samen met u kunnen beoordelen welk model het beste
bij u past.
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Geen omkijken naar de kosten
In sommige gevallen kan het lastig zijn		
om bedrijfskosten onder controle te
houden. Met Purchase & Click van
Brother Managed Print Service heeft u
toegang tot een overzichtelijk webportal
waar u volledig inzicht heeft in de
printkosten.

Zo komt u niet voor verborgen kosten
of verrassingen te staan en bent u altijd
gegarandeerd van de laagste printkosten.
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