InformÀtica PER A LA SEVA EMPRESA
A PCBOX trobarà totes les solucions a les necessitats tecnològiques de la seva empresa.
Dediqui el seu temps a rendibilitzar el seu negoci, de la seva tecnologia ens encarreguem nosaltres.

>> SOLUCIÓ D’IMPRESSIÓ
>> Solució PCBOX

Impressora + Serveis
+ Recanvi de cartutxos (Negre o CMYK)

Consulti preus...
Posi’s en contacte amb nosaltres!
CONSULTAR CONDICIONS DE FINANÇAMENT

>> Pagament per còpia realitzada
còpia B&w En funció del model escollit

còpia color En funció del model escollit

Reposició
automàtica de
consumibles

Servei
responsable
i sostenible

Seguretat
auditable i
transparent

Facturació
simplificada

Equips
al dia

Manteniment i
suport tècnic

Gestió
d’usuaris

Informe d’ús
accessible via
web

Gestió de
dispositius

> QUÈ ÉS LA SOLUCIÓ D’IMPRESSIÓ?

> Solució PCBOX

Els costos de mantenir un equip
d’impressió actualitzat i en ple
funcionament són molt elevats.
De fet, el 80% d’aquests costos
són ocults (per avaria o falta de
previsió d’estoc, per contractació
i administració, per necessitat
d’espai i logística, per temes
mediambientals, etc.).

No es preocupi més per la gran quantitat de documents que
imprimeix. A PCBOX ens encarreguem de proporcionar-li una solució econòmica sense que hagi de renunciar
a les còpies que necessita. Gaudeixi d’una solució per a
impressió formada per:

> Vostè decideixi, nosaltres ens adaptem
MINISTRAMEN
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D

Estalviï sense deixar d’imprimir!

> AVANTATGES
Form
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LES SEVES
IMPRESSIONS
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+ Reposició automàtica de consumibles.
+ Gestió d’usuaris i dispositius.
+ Sistema de seguretat integrat.
+ Equips sempre al dia (actualitzats i amb manteniment tècnic).
+ Responsable i sostenible amb el medi ambient.
+ Facturació simplificada i informes d’ús accessibles.
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Estalviï en el dia a dia del seu
negoci pagant una quota mensual
pel seu equip i amb el sistema pay
per page.

+ Impressora professional
+ Garantia on site
+ Formació
+ Gestió de dispositius
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