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Windows®

Target Printer(s)
Gebruikers en groepen 

PDF toevoegen 
Upload je PDF voor gebruikers, 
groepen of wachtrijen met een 
webinterface.

Uitvoer
Kies een doelprinter en druk 
af op gewoon papier.

Inhoud verzenden 
Verzend documenten naar 
de printerwachtrij van 
Virtual Stationery vanaf elke 
Windows®-toepassing. Virtual Stationery 

Server

Virtual Stationery 
Configuratieconsole

Hoe het werkt 

HEROVERWEEG  
HET GEBRUIK VAN 
VOORBEDRUKT 
PAPIER
PRODUCTIVITEIT. 
BETAALBAARHEID. 
ZONDER COMPROMISSEN.

BRENG UW VOORBEDRUKTE PAPIER 
OVER NAAR DE VIRTUELE WERELD. 

SPAAR GELD UIT.
Veel bedrijven werken nog steeds met voorbedrukt papier zoals 
facturen in verschillende kleuren, werkbonnen of briefpapier, of 
voor specifieke soorten papier en formulieren. Echter aan het 
gebruik van voorbedrukt papier zitten veel verborgen kosten. 

Gelukkig zijn er manieren om die verborgen kosten te elimineren 
zonder uw productiviteit en image in gevaar te brengen. 
Met de juiste technologieën kunt u een duur bedrijfsmodel 
transformeren in een voorbeeld van efficiëntie. 

MINDER VERSPILLING.
LAGERE KOSTEN.
MEER EFFICIËNTIE.
Met Virtual Stationery kunt u 
uw voorbedrukte papiervoorraad 
in een paar minuten vervangen door PDF's 
met weinig of geen veranderingen in het 
printproces. Het enige verschil is het fijne 
gevoel dat u na afloop krijgt.



Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

Your sports shop.

Your sports shop.

Contact us
Customer Service by phone:    1-800-555-5863 
Customer Service by Email:     Customer@OLSpor�ngGoods.com
All Other Inquiries:                     1-800-555-5864  

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

End of Season S   les! www.olspor�nggoods.com

Naar dit...

GEEN HANDMATIGE INGREPEN 
+ Beperk werk en afval zoveel mogelijk

GEEN VOORRAAD- EN INVENTARISBEHEER 
MEER

+ Elimineer opslag- en voorbereidingstijden

GEEN MATERIAAL MEER DAT NIET KAN 
WORDEN BEWERKT 

+ Voer veranderingen in een paar seconden door

+ De merkidentiteit van het bedrijf kan gemakkelijk
worden behouden

GEEN HERCONFIGURATIE VAN LADEN MEER

+ U kunt gewoon papier gebruiken in alle laden

GEEN VOORBEDRUKT BRIEFPAPIER MEER
+ Er worden PDF's gebruikt

 
 
Productbereik 

Business Edition:
Niet meer dan één printer 
De Business Edition* kan niet worden opgewaardeerd,  
maar klanten die willen opwaarderen naar de Corporate  
of Enterprise Edition krijgen hun geld volledig teruggestort.

Corporate Edition:  
Twee printers, kan worden opgewaardeerd
Bij de Corporate Edition zijn twee printerlicenties inbegrepen, 
maar meer licenties kunnen naar behoefte worden toegevoegd. 

*De Business Edition ondersteunt maar één groep.

Enterprise Edition: 
Onbeperkt aantal printers
De Corporate en Enterprise Edition bieden 
ondersteuning voor LDAP en Volg mij-afdrukken  
voor alle gelicentieerde printers.
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Met Virtual Stationery kunt u uw 
printworkflow stroomlijnen en kosten  
drukken. Zonder afbreuk te doen aan  
kleur of kwaliteit.

En andere talen
Stationery is gecentraliseerd via een webinterface voor 

gebruikers en/of groepen.*

Gebruikers en groepen kunnen afdrukken vanuit iedere 
Windows®-toepassing. 

Iedere gebruiker kan afdrukken op zijn of haar 
doelprinter(s).
 
* Gebruikers of groepen kunnen elk maximaal vijf stationery-typen 
toewijzen of virtueel laden. (Uitgezonderd de Business Edition, die 
maar één groep ondersteunt.)

Van dit...

http://www.virtualstationery.com/nl?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campagne=Virtual_Stationery_Overview

