
Дигитална трансформация в 
принт решенията



Пазарът днес –
Какво казват клиентите ни

„Предвидимостта на бюджета и контролът
върху използването са важни!“ 

CEO/CFO

„Не искам да отделям време за коригиране на 
грешки. Просто искам безпроблемен печат.“

Потребител



Пазарът днес –
Какво казват клиентите ни

„Лесното прилагане и използване са ключови.“

IT Manager

„Проектът за оптимизация трябва да увеличи
удовлетвореността на потребителите и 

времето за работа на устройството.“

IT Manager



Пазарът днес –
Какво казват клиентите ни

„Имам нужда от надеждни и финансово 
сигурни партньори.“

CEO

„За да запазим конкурентоспособността, 
трябва да намалим разходите си и да 

увеличим общата си производителност.“

CEO



Знаете ли…?

▪ Колко принтери използвате?

▪ Колко страници отпечатвате, копирате и изпращате на 
месец/ година?

▪ Колко често поръчвате доставки на тонери и хартия?

▪ Колко ви струва вътрешната поддръжка и другите
оперативни разходи?

▪ Как се случва управлението и складирането на доставките?

▪ Колко време отделяте за обслужване и поддръжка?

▪ Какви са общите ви разходи?



Без IPS…



Истинската 
цена за печат

Всеки печат на стойност $1 

изразходва още $9, като 

невидими разходи

Hardware/ Supplies

15%
Management

Workflow

75%

10%

Document Lifecycle ($9)

($1)

*Source:ALL Associates Group, June 2016; For companies employing 500 employees (averaged across all industries and business 
sizes); *Oil and Gas companies are temporarily higher die to OPEC’s impact on lower company revenues



Дигитална революция –
Office 1 и HP променят напълно 

естеството на работния процес!

Нашите дигитални решения ще помогнат на вашия
бизнес да премине към по-високо технологично ниво

и да промени естеството си на работа.



Office 1 & HP 
заедно в дигиталната 
трансформация

▪ 20-годишен партньор

▪ Gold Partner, Printing

▪ Gold Partner, Supplies

▪ Silver Partner, Computing

▪ Service Delivery Partner

▪ Managed Print Specialist Premier

▪ Services Printing Specialist



Интелигентен софтуер, разработен от Office 1 за
управление на печат – за вашата дигитална
трансформация в принт решенията!

Какво представлява
Office1 Intelligent Print Solutions?

Колкото по-рано един бизнес осъзнае, че светът се променя с безпрецедентно 
темпо, толкова по-голямо конкурентно предимство ще има той, и толкова по-
способен ще бъде да се грижи за своите клиенти, партньори и служители!



Гарантирано получавате

Намаляване                        
на разходите

Подобряване
на производителността

Повишаване на 
ефективност

Ние управляваме вашите 
принтери, 

вие управлявате бизнеса си

Балансирано 
внедряване, мобилност, 

сигурност

От 20% намаление на 
разходите



Управление на печата (IPS)

Дългосрочно решение

Сервиз Управление
Хардуер –

закупуване/наем Консумативи





▪ Планиране и оптимизиране на разходите
▪ Прозрачност и контрол
▪ По-малко пропуснати ползи в резултат на печат
▪ По-висока продуктивност на IT отдела
▪ Висококачествен печат
▪ Разнообразие от модели печатащи устройства за всеки бизнес
▪ Висока сигурност

Предимства при
употребата на
Office 1 Intelligent Print Solutions



4 лесни стъпки за 
внедряване на IPS с Office 1

1. Анализ на инфраструктура и нужди

2. Определяне на стратегия за оптимизация и дизайн на печатната среда

3. Доставка и внедряване

4. Управление и контрол



Сигурност при IPS



Пакетни предложения



Пакетни предложения



ISO сертификати

▪ Система за Управление на Информационната
сигурност ISO/IEC 27001:2013

▪ Система за Управление на Качеството ISO 
9001:2008

▪ Система за Управление на Околната среда ISO 
14001:2004

▪ Система за Управление на Здравословни и 
безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007

▪ Система за Управление на Услугите, която
поддържа процесите на Предоставяне на 
управляеми услуги за печатна среда, услуги по 
оптимизиране на печата, сервизиране на печатна, 
копирна и компютърна техника, ИТ услуги ISO/IEC 
20000-1:2011



За повече информация – свържете се с вашия търговски представител.

Office 1 e Вашият ключов партньор, 
при посрещане на 

предизвикателствата на бъдещето!


