vester kopi on site
printing
Gør dit print til en forretning

gør dit print til
et fortrængt problem?
Mange tegnestuer og rådgivende ingeniører ’glemmer’ at
fakturere deres kunder for tegningstryk i de enkelte sager.
Det skyldes ofte tidspres, at enkelte tryk bliver lavet af flere
medarbejdere, og at man arbejder på skæve tidspunkter og
derfor glemmer at samle op på detaljer som omkostninger
til print.

•

Vi installerer et Vester Kopi software, som automatiserer tegnestuens eller ingeniørens fakturering af sine
kunder.

•

Tegnestuen eller ingeniørens kunder bliver faktureret
til Vester Kopi’s listepriser. Printer man f.eks. 400 m2
tegninger per måned, hvoraf 25% er til internt brug
og 75% til ens eksterne kunder, så bliver tegnestuens
eller ingeniørens interne printomkostninger nul kroner.
Det sker, fordi tegnestuen eller ingeniøren tjener penge
på at sælge (viderefakturere) sine print til sine kunder
via Vester Kopi’s software løsning og bogholderi.

Kort sagt, er fakturering af printomkostninger ikke arkitektens eller ingeniørens fokusområde i hverdagen.

slip for besværet og tjen flere penge
Vester Kopi tilbyder at professionalisere driften af printere,
så vores kunder får både en mere fleksibel og en bedre
printfunktion. Samtidigt opnår kunden samlet en bedre
økonomi i hele sit print set-up.
Det lyder måske for godt til at være sandt, men forklaringen
ligger i, at Vester Kopi sætter ind på tre områder:

•

Vi opstiller en printer lokalt på tegnestuen, eller hos
ingeniøren, så der kan printes døgnet rundt 7 dage om
ugen.

Vester Kopi’s løsning er dimensioneret til kundens hverdagsbrug. I spidsbelastninger, f.eks. ved konkurrencer,
sendes kundens tryk til den nærmeste Vester Kopi afdeling.
Vi står altid til rådighed med ekstra kapacitet - også uden
for almindelig arbejdstid (efter aftale).
I løsningen, som Vester Kopi tilbyder, indgår, at vi driver
kundens printere, så kunden undgår, at printerne løber tør
for Ink, papir, eller er ude af funktion.

SHOWcase
Vi har prøvet konceptet af hos DanielsenArchitecture, og
resultaterne har været meget overbevisende.
DanielsenArchitecture har opnået:

•
•
•
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Bedre økonomi
Større fleksibilitet
Lokale og bedre printmuligheder 24 timer, 7 dage om
ugen.

en forretning
ON SITE løsningen
har vi døbt denne løsning. I løsningen indgår, at vi installerer en storformat printer på kundens adresse. Maskinen
kobles til Vester Kopi’s økonomisystem, og Vester Kopi’s
bogholderi fakturerer kunden og dennes kunder med anførelse af sagsnavn/nummer, antal tegninger, formater mv.
Kunden udstyres med en printer, der kan printe både s/h
og farve. Der oprettes direkte forbindelse til Vester Kopi’s
øvrige maskiner for at imødekomme kundens behov ved
spidsbelastning.
Alt produceres fortsat som udgangspunkt hos kunden,
og Vester Kopi’s øvrige afdelinger fungerer som backup.
Kundens printcenter er fortsat én samlet indgang til print
og til Vester Kopi. Vester Kopi står for den daglige drift af
centeret - herunder kontakten til leverandører af maskiner
og forbrugsstoffer.

altid skræddersyet
Denne type løsninger er altid unik og baseret på den enkelte kundes behov og ønsker. Derfor er mange varianter af
denne løsning selvfølgelig også en mulighed. Den optimale
løsning finder vi først ved sammen at analysere jeres behov.

Har I f.eks. prøvet at spørge jer selv om:

•

Hvor meget - af det som vi printer - får vi faktureret
videre til vores klienter?

•

Hvorledes får vi printet i dag uden for åbningstid?

•

Har vi købt en maskinpark dimensioneret til hverdage eller til spidsbelastning?

•

Kan vi printe farver på alle maskiner?

•

Hvordan styrer vi indkøb af forbrugsstoffer?

•

Hvor stort et lager af forbrugsstoffer har vi?

•

Har vi været ude for, at udløbsdatoen for Ink har
været
overskredet?

•

I hvor lang en periode har vi bundet os til nuværende maskine(r)?

•

Hvor hurtigt kan vi komme ud af den aftale?

•

Til hvilken pris?

Vester Kopi kan også tilbyde:
Standard print
Udstillingssystemer
Megaprint
Layout
CD / DVD brænding
Kunst og Kopi
Tegningskopier
Licitationsservice
Distribution
Fortroligt print (Docusafe®)
Dokument- og billeddatabase
Web-to-Print
Hjemmesider
Digital publicering
Brevflet og variabel print
Læs mere på vores hjemmeside www.vesterkopi.dk

FREDERIKSBERG
Falkoner Allé 8
2000 Frederiksberg
Tlf: +45 3644 2833
Fax: +45 3644 2933
frb@vesterkopi.dk

VIRUM
Teknikerbyen 13
2830 Virum
Tlf: +45 4585 2833
Fax: +45 4583 1833
vi@vesterkopi.dk

VESTERBROGADE
Vesterbrogade 69
1620 København V
Tlf: +45 3327 8833
Fax: +45 3321 5893
ve@vesterkopi.dk

GLOSTRUP
c/o Grontmij | Carl Bro
Granskoven 8
2600 Glostrup
Tlf. + 45 43 48 67 00
glo@vesterkopi.dk

NØRREGADE
Nørregade 7
1165 København K
Tlf: +45 3314 5833
Fax: +45 3393 5833
noe@vesterkopi.dk

ODENSE
Kochsgade 31
5000 Odense C
Tlf: +45 6612 0446
Fax: +45 6612 5967
od@vesterkopi.dk

GOTHERSGADE
Gothersgade 12
1123 København K
Tlf: +45 3332 5833
Fax: +45 3311 2933
go@vesterkopi.dk

ÅRHUS
Østergade 44
8000 Århus C
Tlf: +45 8620 5500
Fax: +45 8612 5811
aar@vesterkopi.dk

HOLMEN
Philip de Langes Allé 10
Bygning 155
1435 København K
Tlf: +45 3296 5833
Fax: +45 3296 6833
ho@vesterkopi.dk

AALBORG
Lyngvej 1
9000 Aalborg
Tlf: +45 9630 2300
Fax: +45 9813 4343
aal@vesterkopi.dk

CARLSBERG
Pasteursvej 26
1778 København V
Tlf: +45 33 27 88 58
carlsberg@vesterkopi.dk
Hos Vester Kopi tager vi vores ansvar for miljøet alvorligt.
Vi er svanemærket, hvilket betyder, at du kan have tryghed
for, at vores produkter og teknikker skåner miljøet mest
muligt.
Besøg os i en af vores butikker. Vi ser frem til at løse din
næste opgave.

– når indholdet har betydning

www.vesterkopi.dk

