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Ontworpen om het beheer 
van printers, zoals automatisch 

storingen beheer, geautomatiseerde 
bestellingen van verbruiksmateriaal 

en automatische tellerstandregistratie 

Innovatief beheer van printers 
en tonerleveringen
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Princity helpt MPS-
leveranciers tot 40% 

van hun afdrukkosten te 
verlagen
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Laag tonerniveau!
Ongeluk!Verzoek- of fout informatie 

wordt naar de centrale 
server verzonden

De verbruiksmateriialen worden 
geleverd voor de “oude” op zijn

Een servicetechnicus gaat het 
probleem met het apparaat oplossen

G Gebrui ker aa nvraag

Na het vervangen van de toner 
wordt de installatie ervan 

De applicatie controleert de correcte
 

werking van het apparaat na service

toner
Service

Hoe werkt Princity?
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Registreert het aantal 
afgedrukte pagina’s

Volledig inzicht in printers

Waarom is het de moeite 
waard om Princity te 

installeren

Pro-actief verbeuiksma-
ateriaal bestellingen/

Detecteert automatisch 
fouten en crashes
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Princity detecteert automatisch 
alle netwerkprinters, ongeacht 

de geografische locatie, met 
nauwkeurige informatie over hun 

status.

Apparaatbeheer 
in de cloud

Princity ondersteunt netwerkprinters en printers 
die lokaal zijn verbonden.

Hardware Inventaris  inclusief alle printerkenmerken: 
merk, model, type en categorie van het apparaat, 
serienummer, mac-adres, tellers, verbruiksmateriaal 
status: mono en kleur, A3, A4, tellers: afdrukken, scans 
en faxen.

Informatie die wordt 
verzameld in Princity:
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Princity meet de afgedrukte 
pagina’s op printers, berekent de 

kosten en wijst ze toe aan een 
locatie en kostenplaats. 

Princity is de enige tool die 
afdrukken kan berekenen op 
netwerkprinters én op lokaal 

geïnstalleerde printers.

Afgedrukte pagina’s meten
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Algoritmen geïmplementeerd in 
Princity zorgen automatisch voor 

de levering van verbruiksmateriaal 
ruim voor de huidige opraken. 

Integratie met koeriers betekent 
dat informatie over waar uw 

materialen zich bevinden direct 
toegankelijk zijn.

Proactieve levering van 
verbruiksmaterialen



Princity obniża koszty serwisu 
o ponad 50% dzięki szybkiej 
diagnostyce błędów i dokład-
nym informacjom o przyczynie 
awarii. Zmniejsza to potrzebę 
wizyt na miejscu i zmniejsza 
zapotrzebowanie na dodatko-
wy personel pomocniczy.
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Princity detecteert apparaatstatus, 
verbruiksmaterialen en storingen, 

inclusief het verstrekken van de 
exacte foutcode

Beheer van storingen



Princity toont de meest overbelaste en meest kostbare apparatuur.
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Het verminderen van het totale verbruik van verbruiksmateriaal 
kan tot 20% van uw bedrijfskosten besparen.

Princity stelt u in staat om uw optimale benodigdheden te kiezen en te 
kopen, waardoor de afdrukkosten tot 40% worden verlaagd.

Princity снижает затраты на обслуживание более чем на 50% благодаря 
быстрой диагностике ошибок и точной информации о причине сбоя. Это 
снижает потребность в посещении объекта и уменьшает потребность в 
дополнительном вспомогательном персонале.

Hoe verlaagt princity de afdrukkosten?



10

Wij ondersteunen op een unieke 
manier alle apparaten op de 

markt 

We creëren een uniek mechanisme voor elk model om de gegevens 
van de printers te kunnen downloaden. We ondersteunen momen-
teel meer dan 5.000 verschillende printers, zowel netwerk aangeslo-

ten als lokaal geïnstalleerd.
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http://www.google.com/

http://www.google.com/

ingebouwde 
rapporten helpen u 
bij het leveren van 

efficiënt printbeheer

Geavanceerde 
rapporten

Voorbeeldrapporten



Andere functies
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Princity stelt u in staat om het uiterlijk van 
de toepassing volledig te wijzigen en kan 
optioneel worden geïnstalleerd op de site 

van de klant, op uw server of domein.

Geavanceerd filteren Veilige webhosting Controle van de instelling Flexibel prijsmodel Grafische opstelling
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Princity biedt API’s voor eenvoudige 
integratie met boekhoud- en 
opslagsystemen en past perfect bij 
uw infrastructuur.

Open API voor 
eenvoudige integratie
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De verbinding tussen de agenttoepassing en de server wordt 
beveiligd met TLS met tweezijdige verificatie. De Agent Setup 

wordt geleverd met een set van X509 ** gebaseerde authenticatie 
referenties.

Princity-gegevens worden opgeslagen op Microsoft Azure-servers, zodat u 100% zeker bent van de beschikbaarheid 
van de service en de beveiliging van informatieopslag.

Beveiliging
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Bedrijven die printers en verbruiksartikelen leveren, 
komen in aanmerking voor ons partnerprogramma, 
zodat ze hun klanten een volledig unieke service 
kunnen bieden.уникальные услуги.

Wat biedt Princity: 

White Label oplossing: Uw klanten zien alleen uw logo en branding. 

Ons partnerprogramma

Verhoogde verkoop van verbruiksartikelen en klantrelaties.

Verrekening per afgedrukte pagina.

Integreer de oplossing met uw eigen webwinkel.
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sales-bnl@its-group.com  

www.printandcopycontrol.com/es

 +34 914 811 881

Info Technology Supply Ltd

European distributor

Info Technology Supply Ltd


