
Se till att dina 
kunder aldrig får slut 
på bläck och toner!
• Bläck och toner beställs endast vid behov

• Hanteras automatiskt via nätet 

• Frigör resurser, både för dig och dina kunder



Så fungerar  
PRISUME
Prisume – Printer Supplies Management Engine

PRISUME är en molnbaserad nätverkstjänst som hjälper dig att beställa rätt bläck  

och toner till alla dina kunders skrivare oavsett varumärke - innan det tar slut  

- helt automatiskt, till avtalade priser.

Fördelar:

PRISUME ger dig; lojala kunder, en tydlig behovsöverblick, ökad omsättning av  

förbrukningsprodukter, stärkt konkurrenskraft och möjligheten att slippa orderhantering.  

Det enda du som återförsäljare gör är att fakturera.

SKRIVARE

PRISUME bevakar alla  

typer av skrivare,  

oberoende modell. Via  

PRISUME’s molnbaserade 

tjänst, skickas automatiskt  

en order ut när bläck eller 

toner i en skrivare når en  

viss nivå. Leverans sker  

direkt till skrivarens adress, 

var som helst i norden.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Återförsäljaren är den 

primära kontakten för  

skrivarservice, förnyelse av 

hårdvara, lösningsanpassning 

och fakturering av levererade 

toners. Allt enligt  

överenskomna priser  

med kund.

DISTRIBUTÖR/ 

TILLVERKARE

När PRISUME mottagit  

larm för låg bläck- eller  

tonernivå från en skrivare, 

skickar distributören  

automatiskt en ny  

bläckpatron eller  

toner och meddelar  

sedan dig som  

återförsäljare detta.



PRISUME hjälper 
dig i vardagen
Dina kunders skrivare ”talar om” vad de behöver

Skrivaren signalerar när förbrukningsprodukter behöver ersättas, samt av vilken typ. 

Alla order hanteras därefter automatiskt.

PRISUME fungerar med alla typer av skrivare

De flesta skrivarna på marknaden som är kopplade till ett  
nätverk (kabel/ WiFi) kan anslutas och övervakas av PRISUME.  
Hela 98% av alla tillgängliga skrivare på marknaden,  
såväl kända varumärken som mindre kända, kan  
supporteras av PRISUME.

PRISUME effektiviserar och minimerar  
administrativt arbete

Med PRISUME behöver du och dina kunder inte lägga dyrbar  
tid på att leta efter rätt bläck och toner - till bästa pris, hantera 
beställningar, hålla tillfälliga lager som binder kapital eller  
hantera oanvänd förbrukning när maskiner byts ut.  
Fördelarna med PRISUME är många!

PRISUME är anpassat för såväl små som  
stora verksamheter

Oavsett om man har 1 eller 10 000 skrivare uppkopplade  
i nätverket så garanteras rätt leverans av förbrukning.  
PRISUME är en fullt skalbar molntjänst (SaaS). Oavsett  
om man driver ett enmansföretag eller en stor  
verksamhet med lokaliseringar i flera länder kan  
man koppla upp PRISUME.



PRISUME
Det tar ca 5 minuter att installera en PRISUME Data Collector Agent  

i din kunds nätverk. Detta kan göras antingen av dig eller din kund. I en  

portal anges leveransadresser och gränsvärden för beställning till de  

övervakade skrivarna.

Därefter kommer Data Collectorn att registrera skrivarens aktuella status.  

PRISUME-servern beräknar därefter förbrukning, förväntad förbrukning och  

beställningsunderlag utifrån de satta värdena.

Beställningarna packas av personal på Despec’s lager och skickas direkt till den  

plats skrivaren befinner sig på eller till den adress som angivits för varje  

enskild skrivare. 

Kom igång snabbt och bekvämt men PRISUME 

Kontakta din Despec-säljare idag eller skicka en förfrågan till info@prisume.se

…så med andra ord

1)   Installera PRISUME Data Collector Agent  

i nätverket.

2)   Data Collectorn identifierar samtliga  

skrivare som är online i nätverket

3)   Data Collectorn tar sedan emot MIB-data 

(Management Information Base Data) från 

skrivaren/skrivarna. Endast Meta-data.

4)   Data skickas sedan från PRISUME Data  

Collector Agent till PRISUME Server  

för orderhantering.

Förutsättningar för att kunna använda PRISUME som tjänst är att Data Collectorn är  

installerad på en PC eller Server som har Microsoft .NET 3.5 Framework SP1 installerat.


