Obniż koszty drukowania i kopiowania dokumentów nawet o 50%
Koszty drukowania i kopiowania dokumentów mają znaczący udział w
wydatkach ponoszonych przez firmę. Menadżerowie najczęściej nie posiadają
dokładnych danych o ich rzeczywistym poziomie.
Documaster Multiaudyt pozwala na obniżenie kosztów drukowania i
kopiowania w firmie, optymalizację posiadanych urządzeń orz usprawnienie
przepływu dokumentów.

Czy wiesz, że…
Pracownik biura w sektorze publicznym
drukuje przeciętnie 35 stron dziennie, a
w sektorze prywatnym – średnio 38
stron dziennie?
W skali miesiąca jest to aż 800 stron,
a rocznie aż 19 ryz papieru zużywanych
przez jednego pracownika!
Źródło: Ipsos dla eGospodarka.pl

Audyt i obniżenie
kosztów drukowania
Ergonomicznie zaprojektowany
panel LCD, i identyczny dla
wszystkich urządzeń w
przedsiębiorstwie skraca czas
potrzebny na wykonanie zadania.
Indywidualizacja oprogramowania
urządzeń wielofunkcyjnych umożliwia
szybsze spełnienie nietypowych
potrzeb użytkowników. Funkcja
wydruku podążającego (ang. follow
me printing) umożliwia odbiór
wydruku z dowolnego urządzenia w
systemie i likwiduje niepotrzebne
przestoje w pracy.

Fazy procesu optymalizacji







Audyt drukowania i kopiowania dokumentów – analiza systemu produkcji
dokumentów wykonana przez Documaster Multiaudit.
Optymalizacja procesów przepływu dokumentów oraz posiadanej floty urządzeń
drukujących.
Doradztwo w zakresie doboru nowych, energooszczędnych urządzeń i
oprogramowania oraz ich integracji.
Audyt ekologiczny – wprowadzenie zmian w organizacji pracy skutkujących
zmniejszeniem zużycia papieru, tonera oraz energii elektrycznej.
Wdrożenie kompleksowego rozwiązania obniżającego dotychczas ponoszone
koszty oraz podnoszącego efektywność systemu wydruków.
Monitorowanie i zarządzanie flotą urządzeń, automatyzacja wezwań
serwisowych oraz aktualizacje procesów.

Najpopularniejsze raporty:





wszystkie prace,
ilość wydrukowanych stron oraz
ich koszt z podziałem na
urządzenie,
ilość wydrukowanych stron i ich
rzeczywisty koszt w odniesieniu
do użytkownika






wydruki użytkownika,
urządzenia generujące
największe koszty,
działy generujące największe
koszty,
liczba wydruków wykonanych
przez dany dział.

Producentem oprogramowania jest Euroimpex S.A., firma
z ponad 30-letnim doświadczeniem we wdrażaniu
systemów produkcji dokumentów oraz serwisowaniu
urządzeń.

Euroimpex S.A. ul. Mydlana 3B 51-502 Wrocław.
Spółka jest zarejestrowana pod nr KRS 0000068587 w
sądzie rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Kapitał
zakładowy: 500.003 zł.
sekretariat@euroimpex.pl
www.euroimpex.pl

NIP: 899-01-07-125
tel. 717848100
www.otoszop.pl

