På tide å komme
i gang

Samkjør alle utskriftsbehovene dine
med noen få, enkle steg
Ett innkjøp, én kilde
Trenger du å spare tid og
penger på neste tonerinnkjøp?
Og investere i de nyeste
printermodellene? Finn
den riktige balansen mellom
funksjoner, kvalitet og pris
– alt hos samme leverandør.

Totalleverandørløsning
Alt bedriften trenger på ett sted

Spør ekspertene
Enten du jobber i en liten bedrift
eller et stort selskap, lover
vi å være din betrodde rådgiver
når du trenger råd som mest.
Ved å velge den riktige maskinen
i forhold til budsjettet og
arbeidsflyten kan du maksimere
produktiviteten – og dette gjelder
alle utskriftsløsningene våre.

Vinn stort på bærekraft

Fra å plante trær på dine vegne
gjennom Easy on the Planetprogrammet vårt til det
nyeste miljøvennlige papiret,
maskinvaren og toneren
– ta målene dine for bærekraft
ett skritt videre i dag.

Laveste Samlede Totalkostnad
Et skreddersydd program til en pris som er riktig for deg

Vi kan hjelpe deg med å skrive
ut smart – med alle de riktige ingrediensene
Papir
For å oppnå profesjonell
utskriftskvalitet er det viktig
at du velger papir som passer
til bedriftens behov og verdier.
Vi har et bredt utvalg,
fra resirkulerte alternativer
til fotopapir som gir
sylskarpe papirbilder.

Printere
Mens de nyeste Inkjet-modellene
gir en enorm allsidighet, kan
Laser-serien være det perfekte
valget hvis du trenger å produsere
stort volum raskt og økonomisk.
Ekspertene våre er her for å
hjelpe deg med å ta beslutninger
basert på god informasjon.

Blekk og toner
Med over 5000 produkter
å velge mellom er det ikke
rart at det kan ta flere timer
å kjøpe en kassett.
Blekk- og tonerguiden
vår finner de riktige løsningene
ut fra hvilken printer du har.
www.staplesnetshop.no

IT-landskapet
Effektiv IT
Forskning fra Canon og ICM viser at eiere
av små og mellomstore bedrifter (SMB) mener
de kunne hatt nytte av større kunnskaper om
programvare (36 %) og maskinvare (33 %)
da de startet bedriften.
Hvordan kan du finne den kunnskapen du trenger?
Her er våre fem beste tips:
1. Snakk med eksperter innen IT.
2. Fokuser på hvordan IT kan øke produktiviteten.
3. Finn ut hvordan du kan forbedre arbeidsflyten.
4. Få en god forståelse av bedriftsledelse.
5. Dra nytte av skyen og mobilteknologi.
Tid er penger for enhver bedrift – spør de riktige
personene, og sett i gang.

Risikofylt virksomhet
En HP-studie viser at skrivere og
multifunksjonsskrivere (MFP-er) kan være
et av de svakeste leddene når det gjelder
sikkerheten i en bedrifts IT-miljø. Dette er grunnen
til at nye sikkerhetsverktøy er viktig å bruke
for å oppfylle grunnleggende krav og sørge
for at nettverket er sikret. En MFP kan ha opptil
250 sikkerhetsinnstillinger som kan konfigureres.
Et verktøy for sikkerhetsadministrasjon med
innebygde retningslinjer som er bransjestandard,
kan bidra til å gjøre det enklere å sikre enheter.

64%

av organisasjoner
prioriterer datasikkerhet
på PC-er over skrivere.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med kundekontakten din eller gå til www.staplesadvantage.no
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