Uw migratie naar de
cloud voltooien
Belangrijkste redenen om voor Printix Cloud
Print Management te kiezen

1. Printserver verwijderen
Printen wordt geautomatiseerd en onderhouden via
de Printix-cloud-service. Geen printservers, nul vaste
kosten voor IT-beheerders en aanzienlijke besparing
voor uw bedrijf.

7. Geen risico lopen
Met een gratis proefperiode van 1 maand, gevolgd door
op het verbruik gebaseerde prijs, laat Printix u uw printinfrastructuur naar een cloud-beheerde service migreren,
waarbij u zowel tijd als geld bespaart.

2. Cloud-gebaseerde infrastructuur om te printen
Printix is alles dat u ooit nodig hebt. U hoeft geen rekening te houden met het toevoegen of onderhouden
van extra infrastructuur, databases of vaste managementkosten. Simpelweg printen.

8. Vereisten voor maximale databeveiliging
Beveilig en versleutel uw documenten en voldoe aan
toenemende privacy- en gegevensbeschermingsvoorschriften. Met Printix blijft het printen van uw documenten immers beveiligd en beschermd op uw lokale
netwerk.

3. Verbeterde gebruikerservaring
Printen wordt nog gemakkelijker voor zowel personeel
als bezoekers. Ook de mogelijkheid van toegevoegde
Bring Your Own Device (BYOD) en printen op afstand
breidt uw printservice uit tot buiten de besloten zones
van uw kantoor.
4. Minder IT-management
Met alle infrastructuur en ondersteuning in de cloud
kunt u die hinderlijke printergerelateerde telefoongesprekken voor ondersteuning gedag zeggen en gelukkigere en productievere gebruikers verwelkomen.
Dankzij zelfvoorzienende tools hebben gebruikers
toegang tot algemene functies en print-workflows.
5. Beveiligd en mobiel
Print overal en vanaf elk apparaat. Gebruik uw mobiele
apparaat gebruiken om te printen en uw afdrukken op
te halen. U kunt zelfs opnieuw printen zonder dat u uw
printopdracht opnieuw moet versturen.
6. Integratie van Microsoft Azure en Google Workspace
Printix is geïntegreerd met Microsoft Azure AD en
Google Workspace. U kunt dus een echte werkruimte in de cloud aanbieden met de gebruikelijke single
sign-on (eenmalig inloggen) via Office 365 of Google
Workspace. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijk
en biedt ze vertrouwen.

9. Klaar voor het bedrijfsnetwerk, ongeacht de leverancier
Ondersteun verschillende printqueue’s per printer (alle
merken en modellen), waarbij de standaard gebruikersconfiguratie intact blijft. Printix is een toepassing voor
kleine en grote organisaties, die eenvoudig kan worden
uitgerold.
10. Printen door vestigingen
Bied dezelfde kwalitatieve printservices die uw gebruikers op het hoofdkantoor hebben nu ook in elk vestigingskantoor, ongeacht de locatie, zonder ter plaatse te
hoeven zijn of aanvullende infrastructuur toe te voegen.
Tarieven zijn gebaseerd op gebruik, dus kunnen zelfs de
kleinste locaties profiteren.
Probeer Printix 1 maand GRATIS!
Printix is gedurende 30 dagen beschikbaar voor een gratis test. Download en installeer de Printix Client-software
voor Windows of Mac gewoon van www.printix.net en
wij verzorgen de rest. Als onafhankelijke softwareleverancier van Microsoft helpen wij duizenden eindklanten
en partners wereldwijd met de transitie van hun huidige
Windows- of ander printproduct naar een volledige
cloud-gebaseerde service.
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