
R Ä T T  P R I N TR Ä T T  P R I N T



Vi hjälper dej att få rätt på
din printtjänst

Vi erbjuder tre tjänster

Rätt Print NU
En analys av hur dina skrivare/kopiatorer bäst kan fylla dina printbehov.

Rätt Print Säker
En tjänst där vi tar ansvaret för att ni har skrivare som är kostnads-
effektiva och svarar mot era behov. Vi analyserar och redovisar årligen
samt bistår er med råd året runt.

Rätt Print Konferens
En årlig konferens som hjälper dej att förstå hur marknaden utvecklas
och vilka lärdomar man kan dra från andra installationer. Har du köpt
analystjänst av oss deltager du till reducerad kostnad.



Har du rätt skrivare/
kopiator på rätt plats

som skriver ut rätt produkt
till rätt pris?

FEL
Printerkapaciteten är för hög,
antagligen medvetet, för att
förhindra köer och irritation
m.m. Detta ger dock onödigt
höga fasta kostnader.

FEL
Printerkapaciteten är anpassad
till medelproduktionen av
dokument. Vanligtvis en
genomsnittlig årsvolym. Detta
ger problem om produktionen
är ojämnt fördelad över tiden.

RÄTT
Printerkapaciteten följer
behovet, för optimal utnytt-
jandegrad och ekonomi.



Vår analys Rätt Print Nu ger
dej svar svart på vitt.
Vilka utskriftsvolymer ligger på vilka skrivare? Vad är det för typ av
utskrifter - enkelsidiga eller dubbelsidiga? Hur stor del av volymen är
jobb som består av en enda sida? Används skrivarna i rimlig omfattning?
Vad skulle hända om ett antal skrivare togs ur drift? Skulle det vara mera
lönsamt att ersätta flera mindre med en större skrivare?

Rätt Print Säker ger dej
trygghet året runt.
Vad är er årsförbrukning och årskostnad för utskriftstjänster? Vilka
möjliga besparingar finns att göra? Har ni rätt sorts avtal med skrivar-
leverantörerna eller skulle ni kunna få bättre villkor? Kan ni minska
volymerna genom omflyttningar av skrivarna? Tycker ni det känns tungt
att bevaka alla möjligheter som erbjuds från olika leverantörer?
Vi har koll på marknaden och föreslår förbättringar som våra analyser
pekar ut. Vi står på din sida.



Vår analys är särskilt viktig
när

Hela organisationen står inför en förflyttning

Drastiska nedskärningar eller sammanslagningar

IT-avdelningen tyngs av alltför många skrivare ute i organisa-
tionen

Man vill få bättre kostnadskontroll

Man vill lägga ner ex en utskriftscentral

Man vill minska kostnaderna för utskrifter

Man vill byta leverantör av printrar/kopiatorer

Man vill hitta en annan modell för inköp av utskriftstjänster

Vår analys är särskilt
viktig när
Hela organisationen står inför en förflyttning

Drastiska nedskärningar eller sammanslagningar

IT-avdelningen tyngs av alltför många skrivare ute i organisationen

Man vill få bättre kostnadskontroll

Man vill lägga ner ex en utskriftscentral

Man vill minska kostnaderna för utskrifter

Man vill byta leverantör av printrar/kopiatorer

Man vill hitta en annan modell för inköp av utskriftstjänster

Så här går det till
Vi mäter alla utskrifter till printrar/kopiatorer som är anslutna till en
printserver under 4-8 veckor.

Vi analyserar mätdata med en särskilt utvecklad analysmetod.

Vi presenterar sedan våra analysresultat på ett begripligt sätt i en
skriftlig rapport.

Vi  kan simulera förändringar

Vi kan införa förändringar  mäta på nytt - analysera och följa upp

Vi kan åtaga oss att göra årliga kontroller

Vi föreslår lösningar som ger besparingar
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