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Managed Print Services

Focus on your business,
not your printers

Muitas organizações ainda desconhecem o desperdício de recursos que a área da impressão representa, sendo comum 
encontrarmos cenários como estes:

Managed Print Services
Na Claranet disponibilizamos às empresas um pacote de serviços modular e escalável para otimizar o ambiente de impressão. 

A nossa solução de Managed Print Services centra-se na simplificação dos processos de gestão e na unificação de serviços. 

• iCustos de impressão que representam mais de 20% do orçamento do departamento de TI

• .Downtime e problemas de impressão que ocupam mais de 25% do tempo dos serviços de help-desk 

•  Impressões por parte dos colaboradores, entre 5000 a 10000 páginas por ano (1 árvore produz cerca de 7500 páginas)

Estes custos são significativos e é importante para as empresas encontrar alternativas que permitam maior eficiência, 
otimizando o parque de impressão e aumentando a produtividade dos utilizadores. 

Muitas organizações vão acumulando desnecessariamente equipamentos de impressão e multifunções, muitas vezes 
obsoletos, com vulnerabilidades de segurança e sem mecanismos de controle. É igualmente importante conhecer os hábitos 
de impressão e dispor de mecanismos de contabilização contínuos que permitam atribuir os custos às áreas respetivas.

Vantagens

•  Aquisição de equipamentos sem custos de investimento

•  Eliminação de custos de manutenção e de assistência técnica

•  Fim da depreciação de equipamentos

•  Substituição programada de equipamentos obsoletos

•  Manutenção e suporte permanentes aos equipamentos

•  Padronização de equipamentos e sistemas

•  Atenção à necessidade de expansão do parque de impressão

•  Atualização de equipamentos durante e após o contrato

•  Monitorização dos equipamentos e dos níveis de consumíveis

•  Distribuição padronizada de equipamentos por serviço, por níveis de consumo e de utilizadores



  + de 100 contratos ativos
  + de 4M€ de faturação anual
  + de 4 000 equipamentos geridos
  Operação em todo o território nacional
  + de 8 toneladas anuais de consumíveis reciclados
  Platinum Partner HP
  Premier Partner HP
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Porquê a Claranet?

A Claranet fornece um serviço especializado, desde consultoria à implementação, que permite acelerar
os processos, melhorar o fluxo de informação e reduzir custos.

Sobre 
a Claranet

  Fundada em 1996
  475M€ de faturação anual
  6.500 Clientes empresariais
  Operações em 9 países

  Mais de 2.200 colaboradores em 24 escritórios
  43 Datacenters na Europa, dos quais 3 em Portugal
  Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos da              

aaGartner desde 2013

Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt
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