
BROTHER MPS
SERVICII DE GESTIONARE A 

IMPRIMĂRII



Când conduceți o afacere, trebuie să aveți controlul asupra 

tuturor funcțiilor afacerii. Deci, iată noutățile noastre, care v-ar 

putea ajuta să obțineți control complet. Serviciile noastre de 

gestionare a imprimării oferă vizibilitate totală și opțiuni 

flexibile de achiziție pentru cea mai recentă tehnologie de 

imprimare. Cu peste 50 de ani de experiență în imprimare,  

Brother vă oferă acum posibilitatea de a externaliza serviciile 

de gestionare a imprimării către Brother și partenerii săi 

specializați. Oferind facturare corectă și ușor de înțeles, prin 

partenerii dedicați, nu numai că puteți scădea costurile de 

imprimare, dar puteți și să reduceți cheltuielile asociate 

personalului IT care instalează, susține și întreține 

echipamentele de imprimare din compania dumneavoastră.

Cum vă poate ajuta BROTHER MPS?

Cercetările arată că întreprinderile cheltuie mai mult cu 

imprimarea decât au bugetat inițial. Cu Brother MPS, există un 

mod mai inteligent de a vă gestiona serviciile de printing. Veți 

avea vizibilitate și veți obține capacitatea de a gestiona activitatea 

de imprimare și costurile de utilizare, permițându-vă astfel să va 

concentrați pe aspectele mai importante ale afacerii.

Programul nostru de gestionare a imprimării, 

Brother MPS (Managed Print Services), a fost 

dezvoltat pentru a satisface nevoile utilizatorilor. 

Brother împreună cu partenerii săi specializați vă 

vor ajuta să obțineți o soluție de imprimare, cu 

adevărat adaptată nevoilor companiei 

dumneavoastră, prin doar patru pași simpli.

Modul simplu de a gestiona 

activitatea de imprimare din companie

„
Majoritatea întreprinderilor 

din climatul economic de 

astăzi caută modalități de 

control al cheltuielilor.

Cheltuielile cu imprimarea 

nu fac excepție, deoarece 

tipărirea poate fi adesea 

una dintre puținele 

activități greu de controlat 

ale unei companii..”

O soluție adaptată

„
Principalul beneficiu 

pentru companie? O 

soluție de imprimare 

cu adevărat 

optimizată, care vă 

va economisi timp și 

bani.”

Se va raporta și analiza 
periodic activitatea de 

imprimare din companie.

1.Evaluare

Analiza ofertei curente de 
imprimare și o recomandare a 

dispozitivelor necesare 
îmbunătățirii eficienței.3

Echipamente vor fi livrate și 
instalate de o echipă de 

profesioniști, astfel încât veți 
vedea rapid implementată noua 

soluție.

Un audit al modului de lucru în 
birou pentru a determina 

cerințele actuale de imprimare 
și de utilizare.

2. Optimizare

3. Implementare

4.Monitorizare și control



Ca specialiști în domeniu, ne putem ocupa de toate aspectele activității 

dumneavoastre de imprimare, de la livrare, instalare și realimentarea cu consumabile 

și până la evaluarea și facturarea consumului, permițându-vă să vă concentrați în 

totalitate asupra afacerii dumneavoastră.

Modul de gestionare a serviciilor de imprimare
Potrivit pentru compania dumneavoastră

Fie că preferați să dețineți echipamentele 

Brother sau să le închiriați, beneficiați de 

toate serviciile de gestionare a imprimării 

de la Brother. Împreună cu partenerii 

specializați, ne vom implica în toate 

etapele, de la instalare până la reciclarea 

consumabilelor.

Beneficiile Brother MPS:

o Echipamente cu cea mai nouă 

tehnologie de imprimare

o Configurare și instalare incluse

o Contorizare simplă a imprimărilor

o Service gratuit

o Reciclarea consumabilelor

A face alegerea corectă

Ajutăm companiile să acceseze soluția potrivită

Servicii

Livrare

Echipamente de ultimă generație

Instalare

Livrarea consumabilelor

Service echipamente

Facturare

Reciclarea consumabilelor

Optând pentru serviciile de gestionare a imprimării de la 

Brother, puteți fi siguri că veți obține:

„
Prin Brother MPS 

aveți acces la cele 

mai noi echipamente 

de imprimare.



Puteți fi siguri că veți avea sprijin complet 

ori de câte ori și oriunde aveți nevoie. 

După livrarea și instalarea inițială, inginerii 

autorizați oferă servicii la fața locului 

pentru a se asigura că problemele sunt 

abordate rapid, complet și cu experiență.

Reprezentanții noștri în relația cu clienții 

nu oferă numai suport prin e-mail și 

telefon pentru a izola problemele 

suspectate și pentru a facilita 

soluționarea, dar sunt, de asemenea, 

disponibili pentru informații privind 

utilizarea generală a echipamentelor sau 

explicarea caracteristicilor individuale.

PrintSmart este o modalitate ușoară 

de a reduce impactul imprimării 

asupra mediului. Veți putea folosi 

tonerele noastre de mare capacitate 

pentru a genera economii maxime de 

costuri, reducând în același timp 

pierderile. Toate imprimantele 

Brother folosesc un mod inteligent de 

economisire a energiei în modul 

Sleep și respectă directiva privind 

reducerea substanțelor periculoase. 

Acest lucru asigură că, atunci când 

vine vorba de energie acum și în 

viitor, vom fi "alături de 

dumneavoastră" la fiecare pas al 

drumului

Service-ul și suportul de care aveți nevoie 
atunci când aveți nevoie

Un mediu de lucru mai inteligent

Ingineri specializați 
asigură service on-site

Livrarea 
consumabilelor 

în 48 de ore

Productivitate 
îmbunătățită, costuri 

reduse și utilizare fără griji

Principalele avantaje:

48

Toate echipamentele noastre 
respectă Directiva privind reducerea 

substanțelor periculoase

Imprimantele Brother folosesc un mod 
inteligent de economisire a energiei, 
care este compatibil cu programul 

Energy Star



Programele noastre MPS sunt o parte 

integrantă a PrintSmart, gama noastră 

de soluții de tipărire care vă pot ajuta să 

optimizați și să controlați mediul 

dumneavoastră de imprimare. Soluțiile 

de mai jos oferă beneficii suplimentare, 

inclusiv optimizarea flotei de 

echipamente și managementul 

utilizatorilor, pentru a asigura creșterea 

productivității și reducerea costurilor.

În organizațiile în care sunt utilizate 

copiatoare pentru grupuri mari de lucru, 

amplasarea acestora poate determina 

personalul să-și piardă timpul 

deplasându-se sau așteptând inutil, 

ducând la ineficiență. 

Implementarea echilibrată are ca 

obiectiv maximizarea productivității și 

minimizarea costurilor.

Privim planurile de etaj, mișcarea 

personalului și comportamentul 

utilizatorilor pentru a crea o abordare 

mai echilibrată; va rezulta o rețea de 

dispozitive conectate individual pentru o 

imprimare zilnică mai eficientă și 

multifuncționale de grup pentru sarcini 

mai mari de imprimare sau copiere.

Soluții suplimentare PrintSmart

Balanced Deployment

b-guard este o soluție 

software inovatoare și la 

prețuri accesibile, care 

îmbunătățește securitatea, 

crește eficiența, oferă 

vizibilitatea costurilor de 

imprimare și reduce pierderile 

de hârtie, ajutând mediul.

Interfața simplă de utilizator vă 

oferă control, dezvăluind tot ce 

trebuie să știți despre 

comportamentul de imprimare 

din compania dumneavoastră, 

permițându-vă să gestionați și 

să monitorizați activitatea, să 

urmăriți, să controlați și să 

reduceți costurile de imprimare.

„
b-guard funcționează în 

armonie cu o serie de 

dispozitive pentru a urmări 

modul de utilizare, și pentru 

a optimiza securitatea și 

costurile cu imprimarea. "




