Versnel de transformatie van
uw werkplek
Investeringsoplossingen voor HP PageWide XL printers

Het is geen geheim dat veel bedrijven proberen met behulp van IT hun groei te versnellen
en hun winstgevendheid en concurrentiekracht te vergroten. Organisaties die veel grote
technische documenten, retail point-of-sale-posters of ander zakelijk beeldmateriaal
produceren, hebben geavanceerde printtechnologie nodig om hun prestaties te verbeteren
en zich te onderscheiden, maar tegelijkertijd de kosten onder controle te houden.

Veel betere prestaties
Wat zou het uw bedrijf waard zijn als u grote documenten in de hoogste kwaliteit zou kunnen
afdrukken, zowel in zwart-wit als in kleur, in de helft van de tijd1 en op slechts één printer?
Met het HP PageWide XL printerportfolio is dat mogelijk. U beschikt dan over de snelste
printoplossing voor grote printtaken in kleur en zwart-wit en u bespaart tot 50% op de totale
productiekosten.2 Met behulp van HP Financial Services verdient u uw investering sneller
terug, bent u flexibeler om meer met uw IT- en financiële budgetten te doen en houdt u meer
geld beschikbaar voor andere prioriteiten.

IT-investeringsoplossingen om uw bedrijf een boost te
geven
U kiest een IT-investeringsoplossing die geen groot initieel bedrag van u vraagt maar
maandelijkse termijnbetalingen, afgestemd op uw IT- en financiële doelstellingen. U kunt
gedurende 4 jaar 10-15% besparen als u uw printers niet contant aanschaft maar dit
programma gebruikt.3
Wij maken het u gemakkelijker om afscheid te nemen van uw oude printers en een nieuwe
oplossing te installeren: de HP PageWide XL oplossing.
• De implementatie bezorgt u minder kopzorgen omdat u de mogelijkheid heeft om pas
na 60 dagen te beginnen met betalen
• Begin met een laag termijnbedrag terwijl uw productie en uw productiviteit
toenemen. Daarna verhoogt u het bedrag elke 6 of 12 maanden, bij een totale looptijd
van 60 maanden.
• Het recyclen gebeurt in overeenstemming met de milieuregelgeving die van toepassing is
U heeft de flexibiliteit om toe te voegen of uit te breiden naarmate uw bedrijf groeit.
Wanneer de gekozen looptijd verstreken is, maken wij het u gemakkelijk om uw hardware
te vernieuwen en over te stappen op de nieuwe generatie HP PageWide XL printers. U
hoeft uw printers niet te behouden totdat ze volledig afgeschreven zijn. U kunt er op een
kostenefficiënte manier voor zorgen dat uw bedrijf kan blijven groeien en beter worden met
de meest geavanceerde afdruktechnologie.

U vindt meer informatie op
hp.com/go/hpfinancialservices
hp.com/go/pagewidexl
Bezoek ons online op
hp.com/go/getupdated

Deel dit met collega’s

1

 p basis van interne tests bij HP waarbij de HP PageWide XL 8000 printer is vergeleken met twee andere printers (een monochrome ledprinter en
O
een kleurenprinter). Voor een overzicht van de testcriteria gaat u naar hp.com/go/pagewidexlclaims.

2

 nelste, gebaseerd op interne tests en methodologie bij HP waarbij een vergelijking is gemaakt met alternatieve oplossingen voor het
S
printen van grote technische documenten, GIS-kaarten en point-of-sale-posters (POS) van maximaal $ 200.000 USD, beschikbaar per
maart 2015. De productiekostenbesparingen zijn gebaseerd op een vergelijking met een installatie met één monochrome ledprinter en één
kleurenproductieprinter die beide minder kosten dan $ 150.000 USD per april 2015. De productiekosten omvatten de kosten voor benodigdheden,
servicekosten, de stroomkosten van de printer en de kosten van de operator. Voor een overzicht van de testcriteria gaat u naar hp.com/go/
pagewidexlclaims
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F inanciering en services zijn beschikbaar via Hewlett-Packard International Bank plc, Liffey Park Technology Campus, Barnhall, Leixlip, Co. Kildare,
Ierland, bedrijfsnummer 289479 (gereguleerd door de Central Bank of Ireland) en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen
(samen HPIB) in bepaalde landen. De financiering en services zijn afhankelijk van kredietacceptatie en instemming met de standaard HPIBdocumentatie. Niet alle klanten komen voor dit programma in aanmerking. Consumenten komen niet in aanmerking. Niet alle services
en aanbiedingen zijn verkrijgbaar in alle landen. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn. HPIB behoudt zich het recht voor om de
voorwaarden voor dit programma op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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