A solução ideal
pode ser apenas
impressão.
Conheça agora a solução ideal para quem
busca redução de custos significativa,
sem interferir nos fluxos de trabalho e
qualidade.
A Espécie Outsourcing,
o u t s o uem
r cparceria
i n g com
a Interativa®, apresenta a nova maneira
de gerenciar as impressões no ambiente
corporativo.
Equipamentos, Suprimento, Assistência
Técnica e relatórios mensais para oferecer
o melhor serviço pelo menor preço.
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QUEM SOMOS.

NOSSOS DIFERENCIAIS.

SOLUÇÃO PROPOSTA

A Espécie sempre buscou acompanhar a evolução e a necessidade do
mercado.

> SOLUÇÕES ON DEMAND
Atendimento remoto para configuração, inclusão e retirada de equipamento
do contrato. Atendemos com equipamentos voltados à impressão
administrativa, grandes formatos, grandes volumes, copiadora...

Nossa proposta é uma parceria com o fornecimento total da solução de
impressão para todo o parque, incluindo o administrativo, pontos de
distribuições, pontos de vendas, transportes e depósitos, fornecendo:

Atuando há mais de 10 anos, consolidou-se no mercado de
desenvolvimento web. Aprimorou-se na busca de soluções para seus
clientes, desenvolvendo sistemas ERP eficientes visando participar
ativamente do dia-a-dia de seus parceiros.
Como parte de sua estratégia, oferece agora através da Espécie
Outsourcing, maneiras eficientes de promover economia significativa no
ambiente corporativo.
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> SLA CUSTOMIZÁVEL
Análise profunda da necessidade corporativa, levando em conta os pontos
mais críticos de cada operação necessária. Item fundamental para redução
de custos e atendimento da demanda com verbas reduzidas.
> APROVEITAMENTO DE EQUIPAMENTOS
A Espécie realiza um levantamento das impressoras e inclui em seu
projeto o aproveitamento do equipamento de baixo custo, reduzindo
significativamente o custo da página impressa.
> MONITORAMENTO CONTÍNUO
Os índices de utilização dos equipamentos são mensurados através
de relatórios frequentes para monitorar o aproveitamento de cada
equipamento;

Hardware > Equipamentos das marcas mais utilizadas no mundo, como
Xerox e Samsung de pequeno, médio e grande porte, com ou sem
multifunção. Scanners, Plotters e impressoras térmicas.
Gestão > Relatórios em tempo real do volume impresso, custo por folha,
por centro de custo, por departamento, por loja e por usuário.
Gerenciamento > Relatório da disponibilidade de equipamentos, tempo de
indisponibilidade em caso de problemas técnicos, tempo de atendimento,
motivo da intervenção e solução adotada.
Redução de custo > Gráfico em tempo real da evolução ou redução do
consumo de papel e energia elétrica para o processo de impressão*.
Relatórios mensais > (RM) analíticos e sintéticos do custo da solução.
Disponibilidade de hardware, Supply e Assistência Técnica Especializada >
Backups e estoques de suprimentos garantidos. Assistência técnica
interna emanutenção com parceria do fabricante. Funcionários residentes
para demandas urgentes e apoios internos.

CASES DE SUCESSO

O QUE FAZEMOS
POR VOCÊ
> Projetos customizados de impressão terceirizada, focada em clientes
corporativos;
> Manutenção e troca dos suprimentos através de toner produzido por
parceiros certificados ISO 9001 e ISO 14001;
> Assistência técnica, venda e locação de equipamentos

+ Projeto referência em preservação ambiental
+ Qualidade e Velocidade de Impressão
+ Qualidade e Velocidade de Impressão
+ Qualidade e Velocidade de Impressão
A Interativa®, parceira da Espécie nos serviços Projeto focado em impressão em tecnologia laser Projeto focado em impressão em tecnologia laser Projeto focado em impressão em tecnologia laser
outsourcing, fornece equipamentos e suprimentos com controle ID por usuário
com controle ID por usuário
com controle ID por usuário
para a Petrobrás, além de assistência corretiva e
preventiva. O projeto foi destaque e tornou-se
referência na redução de custos e preservação
ambiental

EQUIPAMENTOS
Todos os suprimentos e equipamentos serão fornecidos
pela Interativa®, referência em todo o Brasil

