EG BRANDSOFT
E-BOKS/FJERNPRINT

Spar tid og penge på forsendelser med løsning
til e-Boks/fjernprint
Gør udskrivning og forsendelse til en del af dit EG Brandsoft-system.
Fordele — e-Boks/fjernprint:
• Enkelt at bruge
• Du kan følge status på levering af
dine dokumenter
• Fremsendte dokumenter kan kaldes
frem på skærmen ved behov
• Sparer tid og penge på print, håndtering, kuvertering og porto
• Systemet finder selv ud af, om der
kan sendes til e-Boks
• En del af dit Brandsoft-system
• Løsningen udbygges løbende.

Med e-Boks-løsningen får du nu mulighed for at sende dine udskrifter
direkte til dine kunders digitale indbakke i e-Boks.
Løsningen er meget enkel at bruge, da du blot vælger e-Boks som printer i
din udskriftsindstilling. Herefter leveres dokumentet automatisk til modtagerens e-Boks.
Du kan let følge med i, hvornår dokumentet er leveret — og du kan uden
videre kalde de afsendte dokumenter frem på din skærm, hvis du har behov
for det.
Der er mange penge at spare på porto og håndtering ved at levere til
e-Boks. Eksempelvis koster det kun fra 2,00 kr. at sende en elektronisk
faktura.
Alle borgere skal som udgangspunkt kunne modtage digital post via deres
e-Boks, men en del har fået dispensation fra ordningen. Dette skal du og
dine medarbejdere dog ikke bruge tid på at udrede, for systemet finder selv
ud af, om det er muligt at aflevere dokumentet i e-Boks.
Hvis ikke, bliver det pågældende dokument udskrevet og sendt med normal
post. Dette sker til en højere pris pga. udgifterne til print, porto og kuvertering, men omkostningen er stadig konkurrencedygtig i forhold til selv at
printe og udsende.

EG www.eg.dk

Fjernprint sparer tid og penge
Fjernprint kan også anvendes som alternativ til e-Boks-aflevering. Vælg
”Fjernprint” i udskriftsindstillinger. Jobbet sendes til et printcenter, der
sørger for det videre arbejde. Præcis som med e-Boks-forsendelser kan du
nemt følge med i, hvornår dokumentet er blevet udskrevet — og uden videre
kalde de afsendte dokumenter frem på din skærm igen.
Et typisk dokument koster 7,95 kr. at sende via fjernprint. Dette dækker
omkostninger til porto, kuvert, papir, print og håndtering.
Bemærk, at dokumenter til udenlandske adresser skal udskrives lokalt via
en særskilt funktion og håndteres manuelt.
Løbende udbygning af løsningen
e-Boks vil også blive tilgængelig for tilbud, hjemfaldsbreve og gravstedsbreve. Antallet af dokumenter udbygges løbende.
Fjernprint kan benyttes til adresserede systemudskrifter fra Brandsoftsystemet.
Hør mere om EG Brandsofts løsninger
30 års brancheerfaring har givet os en dyb indsigt i vores kunders behov.
Vores branchespecifikke løsninger tilpasses løbende til de muligheder og
behov, der opstår.
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Kontakt os for at høre, hvordan du kommer i gang.
Tlf. 9928 3565 eller salg@brandsoft.dk.
Læs mere på www.eg.dk/kirke.

EG er en skandinavisk teknologipartner, der leverer digitaliseringsløsninger i verdensklasse til offentlige og kommercielle
kunder. Vores mål er at give vores kunder mulighed for at realisere deres fulde potentiale. Vores middel er konsekvent kundefokus, dyb brancheforståelse samt tiltrækning og fastholdelse af branchens dygtigste. Vil du være med? Læs mere på eg.dk.
© 2019 EG A/S. Varemærker og registrerede varemærker tilhørende tredjepart i dette dokument tilhører de respektive ejere.

Pris:
• Det koster 1.077,00 kr. at få lavet
en tilslutning til e-Boks/fjernprint.
Dette er en engangsomkostning.
Herefter er det årlige abonnement
590,00 kr. De enkelte dokumenter/
forsendelser koster fra 2,00 kr.
Hertil kommer evt. tillæg for større
dokumenter. Forbruget afregnes
årligt.
• Alle priser er ekskl. moms.
• Du kan rekvirere en oversigt over
de forskellige priser. Priserne varierer efter dokumentstørrelse, antal
sider og forsendelsesmetode.

