Ønsker du at din
kunde aldri mer skal gå
tom for blekk & tonere?
• Bestilling kun etter behov.
• Alt går automatisk igjennom skyen.
• Frigjør ressurser for deg og din kunde.

Slik virker
PRISUME
PRISUME - Printer Supplies Management Engine
PRISUME er en online,cloudbasert nettverkstjeneste som hjelper dere med å bestille
blekk og tonere-før dere går tom-til dine allerede kjente priser hos Despec.

PRINTER
Printeren monitoneres av
PRISUME. Så når blekk-eller
tonernivået kommer ned
på ett fastsatt nivå,sendes
det automatisk-via PRISUME
cloudbaserte tjeneste- en
ny bestilling direkte til
printerens adresse,hvor
som helst i Norden.

FORHANDLER
Dere vil som forhandler
fortsatt være den primære
kontakten for printerservice,hardware-fornyelse,
tilpassing av løsninger og
fakturering av de leverte
produkter-til de prisene
som dere avtaler med
kundene deres.

DISTRIBUTØR/
PRODUSENT
Når din printer sender en
bestilling, sender Despec
automatisk avsted blekkpatronen eller toneren
samt melder ifra til
dere som forhandler,
slik at dere kan sikre
fakturering.

Fordeler kort og godt:
Sikrer lojale kunder,øker omsetningen av tilbehør,styrker konkurranse evnen,
ingen ordrehåndtering-send kun faktura!Bedre oversikt>innsalg m.v.

PRISUME gjør
hverdagen enklere
Dine kunders printere sier selv i fra om hva de trenger
Dere trenger ikke å bekymre dere om riktig blekkpatron eller toner.Din printer sier
selv i fra om hva den trenger-også når det gjelder de forbruksartiklene man sjelden
bytter ut som fuser,tromler etc.
PRISUME virker med alle type printere
De aller fleste moderne printere som er tilkoblet ett nettverk
kan bruke PRISUME.Hvis printeren kan kobles til nettverket via
kabel eller WIFI, kan den mest sannsynligvis monitoneres.
Alle større brands produserer i dag printere som kan monitoneres
i et nettverk.PRISUME støtter ca 98% av disse printerene som
finnes på markedet.

PRISUME effektiviserer og minimerer
administrativt tidssløseri
Med PRISUME unngår du og dine kunder å bruke tid på å
finne kompatible blekkpatroner og tonere,søke priser og lagerbeholdning.Dere slipper bestillings administrasjon, lokalt
“mini-lager” av blekkpatroner og tonere-med tilhørende kapitalbinding og risiko for datoutløp-eller ukurante tonere når dere
bytter ut printere-hardware.Kort sagt:En mengde fordeler.

PRISUME er for både små- og store virksomheter
PRISUME er cloudbasert og fullt ut skalerbar- og for PRISUME er
det underordnet om dere har 1 eller 1000 printere.Det er samme
garantisikring for levering.Siden det ikke er noen kostnader
forbundet med monitoneringen,kan alle være med-fra enkeltmannsforetak med 1 printer til store Nordiske virksomheter
med lokasjoner i flere land.Eneste krav er at deres printer
stå på en forretningsadresse.

PRISUME
teknisk sett
PRISUME fungere slik at dere eller din kunde installerer en
PRISUME Datacollector Agent i kundens nettverk.Via portalen legger dere
inn leveringsadresser og grenseverdier for bestilling på de monitonerte printere.
Deretter vil agenten hvert 120 min. spørre printeren om status.PRISUME-serveren
beregner forbruk,forventet forbruk,bestillingsgrunnlag og sender en ordre på
forbruksartiklene i henhold til de avtalte grenseverdier.
Despec sender deretter de gjeldene produktene til din kundes adresse på samme
måte som når dere bestiller til vanlig på internett.

Det foregår slik:
1) Installer PRISUME Datacollector Agent
på nettverket.
2) D
 iscovery Fase – finner alle
online-printere i ditt nettverk.
3) D
 ataCollect Fase – får MIB (Management
Information Base) data fra printer(ne).
4) D
 ata Transmit Fase – Data sendes fra
PRISUME Datacollector Agent til
PRISUME Server.
Forutsetningene for å gjøre dette automatisk er kun,at Datacollector Agent er Instalert
på en PC eller server som har Microsoft.NET 3.5 Framwork SP1 innstalert.

Kom enkelt og raskt i gang med PRISUME
Kontakt din forhandler i dag eller send en forespørsel til info@prisume.no

