MANGE VIRKSOMHEDER
KAN SPARE OP TIL
AF DERES UDGIFTER
TIL PRINT OG KOPI

ER DIN
VIRKSOMHED
EN AF DEM?

SKJULTE UDGIFTER
TIL PRINT OG KOPI
KOSTER DYRT
I mange virksomheder er udgiften til print og kopi en stor, men overset post på driftsbudgettet. Med den rigtige løsning kan I nedbringe
udgifterne til print og kopi, forbedre effektiviteten og opnå en række
specifikke fordele.

LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER

AUTOMATISK
BESTILLING AF
FORBRUGSSTOFFER

KVALITETSPRINT UDEN
BRUG AF EKSTERNE
LEVERANDØRER

Hos OKI er vores fokus at hjælpe din virksomhed med at finde og få
overblik over disse skjulte poster – og undgå unødige udgifter til print
og kopi.

Få overblikket med en gratis printanalyse
Det tager kun 10 min. og giver dig værdifuld viden om din
nuværende løsning, samt konkrete forslag til hvordan I kan
spare tid, besvær og op til 30 % af udgifterne til print og kopi.

SE MERE PÅ BAGSIDEN

BRDR KLEE
I marketingafdelingen hos Brd. Klee smiler de
nu lidt mere end for et år siden. Daglig irritation
over printerstop og grimme udskrifter er afløst af
nemme arbejdsgange og flotte print af salgsmateriale. Den nye printløsning har allerede sparet
virksomheden for tusindvis af kroner, men endnu
vigtigere for masser af tid og besvær i både it- og
marketingafdelingen.
Peter Rich Thomsen, Økonomi Chef, Brd. Klee

VI SAMMENSÆTTER
DEN RIGTIGE LØSNING
TIL DIN VIRKSOMHED
OKI tilbyder et bredt udvalg af printere, scannere, kopimaskiner og
multifunktionelle produkter. Det gør det muligt at skræddersy en løsning der passer præcis til din virksomheds behov. Fra enkle sort/hvid
A4 printere til avancerede alt-i-en-løsninger for hele afdelinger. Altid
med fokus på at forbedre kvalitet og effektivitet og samtidig nedbringe
jeres udgifter og belastning af miljøet.

SHOE D VISION
Med OKI har vi fået et samlet
overblik over driften og kan
følge med, når der sendes nye tonere
til butikkerne, hvilket giver butiksejerne en god service og positiv oplevelse.
Ingen skal længere selv bestille – og
ingen mangler længere toner midt i en
stor printsag.
Asger Simonsen, IT chef shoe-d-vision

INTERFLORA
Interflora har valgt OKI som printleverandør
til vores ca. 500 butikker. Opgaven var at levere printere der kunne håndtere inhouse udskrivning af salgs- og kampagnemateriale på kraftige medier, samt almindeligt kontorprint. OKIs
løsning har suverænt løftet opgaven med konstant høj
printkvalitet og service.
Jan Oppermann, Markedschef, Interflora

BESTIL GRATIS ANALYSE

FÅ EN GRATIS ANALYSE,
OG SPAR OP TIL 30 %
PÅ PRINT OG KOPI
Som en del af vores samarbejde tilbyder vi en analyse af
jeres løsning på print- og kopiløsning. Med en analyse
får du sat præcise tal på forbruget og konkrete forslag
til, hvordan I kan spare tid, besvær og helt op til 30 %
af omkostningerne til print og kopi.
Analysen tager kun 10 min. at gennemføre og forstyrrer
ikke jeres arbejde. Til gengæld er resultatet, der bygger
på specifikke data fra jeres printere og kopimaskiner, en
stor øjenåbner for mange.
Ring til os på 72 60 22 88 og bestil en udskriftsanalyse
allerede i dag.
Og husk: Hvis vi ikke kan gøre det bedre, giver vi en
flaske champagne!

Ring nu på 72 60 22 88
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