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Volledig inzicht en verlagen van
printkosten met Purchase & Click
Met Purchase & Click van Brother Managed Print Service heeft u
de mogelijkheid om de controle, beveiliging en efficiency van uw
volledige printerpark te verbeteren en tevens de printkosten drastisch
te verlagen. U beschikt daarnaast over betrouwbare producten van
uitstekende kwaliteit.
Purchase & Click biedt een zeer
eenvoudige en effectieve manier
om uw zakelijke printbehoeften
te regelen. U heeft geen omkijken
meer naar uw printers, waardoor u
zich volledig kunt focussen op uw
eigen werkzaamheden, maar wel
profiteert van zeer lage afdrukkosten
en direct inzicht heeft zodat u kosten
besparend kunt werken.

Via een login op de webportal kunt
u precies zien hoeveel elke printer
heeft afgedrukt. Daarnaast bestellen
de aangesloten printers automatisch
verbruiksartikelen als dit nodig is en
worden deze gratis op de juiste locatie
afgeleverd. Service is standaard
inbegrepen in het programma en
er zijn tevens mogelijkheden om de
installatie te laten verzorgen.

De voordelen van
Purchase & Click
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen betalen voor gemaakte
afdrukken of nog lagere kosten met
minimaal aantal afdrukken 		
Inzicht in printgedrag- en behoeften
Beschikking over de modernste
printtechnologie 		
Inzicht in de kosten
Meer efficiency en hogere
productiviteit			
Minimale downtime bij storingen
Next Business Day service
inbegrepen		
Automatische levering van
verbruiksartikelen		
Ervaren ondersteuning via onze
professionele Business support
Recyclingprogramma voor een beter
afvalbeheer

															
							

Meer inzicht en controle
over de printkosten

Automatisch verbruiks
artikelen bestellen

NBD service op locatie
inbegrepen

Met Purchase & Click heeft u volledig
inzicht en controle over de printkosten
en betaalt u alleen voor de pagina’s die
u daadwerkelijk afdrukt. Brother MPS
is toegankelijk voor zowel kleine als
grote bedrijven, omdat er standaard
geen minimum aantal afdrukken vereist
is. DIt is echter wel mogelijk om de
kosten per pagina verder te verlagen.

Met Purchase & Click kunt u via uw
eigen pagina op de webportal precies
zien hoeveel elke printer heeft afgedrukt.
De printer bestelt automatisch de juiste
verbruiksartikelen als dit nodig is en
deze worden gratis op de juiste locatie
afgeleverd. U geniet altijd van de laagste
printkosten zonder dat u daar omkijken
naar heeft.

Service op locatie is standaard
inbegrepen voor de volledige duur van
het contract. Brother beschikt over een
eigen
technische
binnenen
buitendienst en hierdoor kunnen wij
snel en vakkundig reageren. Mocht het
nodig zijn dan komen wij de volgende
werkdag (NBD, Next Business Day) op
locatie het probleem verhelpen.

Heeft u vragen over Purchase & Click van Brother Managed Print Service,
dan kunt u mailen naar solutions@brother.nl of contact opnemen met
onze business support 020-5451250. U wordt dan direct geholpen door onze productspecialisten.
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