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Nykytilanne
•

Tuttu turvallinen kustannustehokas Sharp tulostusratkaisu
uuteen tulevaisuuteen. Nykyisen jatkosopimuskaudella olevan
Sharp MX-4070 monitoimilaitteen korvaaminen uudella
nykytilanteeseen sopivammalla Sharp-ratkaisulla

Miksi Sharp ja Tietopalvelu Finland?
•
•
•
•
•
•

Kaiken kattava luotettava, kustannustehokas ja palkittu
A3-värimonitoimilaitemallisto täydellä ylläpidolla
Helppokäyttöinen ja tarpeisiin muokattava käyttöliittymä
Monipuoliset ja todella nopeat toiminnot
Erittäin hiljainen laite, tärkeää etenkin avokonttorissa
GDPR:n mukainen välitön kovalevyn kryptaus,
turvatulostus ja -skannaus
Oma huolto- ja IT-tuki sekä paikan päällä että helposti etänä

Ratkaisun edut ja hyödyt
•
•
•

Edulliset laite- ja käyttökustannukset
Huollon vasteaika max 4h, Huom! Oma huolto ja tuki
Vihreät arvot
–
–
–
–
–
–

Joutsenmerkki
Energy Star- sertifioitu
Konfiguroitava ja automaattinen virrankytkentäasetus
Lyhyt lämpenemisaika
LED ECO-skannaus
Low Melt –väriaine, värikasetti tulee automaattisesti pois vasta sitten,
kun kaikki väriaine on käytetty → vähentää jätteen määrää

Miksi Sharp?
•

Yli 100-vuotias japanilainen innovatiivisia laatutuotteita
valmistava yritys

•

Uusinta tekniikkaa uuden sukupolven
monitoimilaitemallistolla

•

Sharp-monitoimilaitemallisto valittiin tutkimusyhtiö
BLI:n testeissä vuoden 2019 parhaaksi mallistoksi!

•

Yhtenäinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä läpi koko
malliston → helpottaa käyttäjän päivittäistä käyttöä
laitteesta riippumatta

•

Laaja Sharp-ohjelmistojen kirjo: tärkeimmät
asiakirjahallintaa helpottavat sovellukset ovat Sharpin
omia ohjelmistoja, ei kolmannen osapuolen
”merkkinaamioituja” ohjelmistoja → toimintavarmuus
aivan omaa luokkaansa

•

Kaikki Sharp-monitoimilaitteet ovat Joutsenmerkittyjä (jo
melkein 30 vuotta) ja EnergyStar-sertifioituja

•

Low Melt –väriaine: värikasetti tulee automaattisesti pois
vasta sitten, kun kaikki väriaine on käytetty → vähentää
jätteen määrää

•

Kaikki tulostustarvikkeet ja -osat kierrätetään Sharpin
kierrätysohjelmien mukaisesti. Asiakkailla on
mahdollisuus tilata kierrätyslaatikoita omiin tiloihinsa,
joista laatikoiden nouto tapahtuu veloituksetta.

•

Laitteiden elinkaaren päässä laitteet kierrätetään
kierrätysohjelman mukaisesti. Laite tyhjennetään
asiakkaan tiedoista ennen kierrätykseen luovutusta.

Miksi Tietopalvelu Finland Oy?
•

Yli 30 vuoden kokemus tulostus- ja asiakirjahallinnan alalta,
alusta alkaen Sharp-tuotteet tärkeimpinä myyntituotteina

•

Suomalainen, asiantunteva ja vakavarainen perheyritys

•

Perheyrityksen korkeatasoinen, suomenkielinen ja
henkilökohtainen palvelutaso

•

Oma asiantunteva huolto- ja järjestelmätuki ripeästi sekä
paikan päällä että saman tien etänä.

•

Reaaliaikainen laitevalvonta, automatisoidut huolto- ja
tarviketilaukset sekä vikailmoitusten raportointi

•

Alan merkittävä asiakirjahallinnan ammattilainen: vuosina
2014-2020 Tietopalvelu on myynyt ja asentanut
Pohjoismaiden eniten Sharp-ohjelmistoja ratkaisujensa tukena
→ ei pelkkä laitetoimittaja, vaan rakennetaan sovellusten ja
näyttöteknologian avulla käyttöä helpottavia ratkaisuja

•

Merkittäviä valtakunnallisia referenssejä mm. Motonet/
Broman Group, Ideal-Keittiöt, Hemtex, Auraprint,
Plusterveys, Stera Technologies, Spitec, Mehiläinen,
Terveystalo, Lunden Oy Jalostaja, Tallink Silja, Kesko,
Realia, Aallon

Sharp MX-3071 SRA A3–värimonitoimilaite
•
•
•
•
•
•

•

30 mustavalko- ja värisivua/min, ensisivu 4,7 sek..
Yhden pyyhkäisyn syöttölaite/skanneri, 200 s/min
Paperikapasiteetti vakiona 650 arkkia, max. 6300 arkkia
Suuri 10.1" värillinen kosketusnäyttö pyyhkäisytoiminnoilla,
täysin muokattavissa tarpeiden mukaiseksi
Älypuhelimista tuttu ja palkittu käyttöliittymä (Apple-yhteistyö)
Edistyneet esikatseluominaisuudet mahdollistavat
skannattujen kuvien tarkastamisen ja muokkaamisen helposti
ennen kopiointia tai skannausta
Joustava materiaalinkäsittely
–

•

Selviytyy jopa 300 g/m2 painavista papereista: muun muassa käyntikortit,
lehtiset, esitteet ja jopa 1320 mm:n banderollit

Esiin vedettävä näppäimistö tietojen syöttämistä varten
– Sähköpostit, ostolaskut, arkistointi ym. liitteet

•

Aito Adobe PS3 –tulostus vakiona
–

•

Takaa optimaalisen tulostusjäljen

Sharp OSA vakiona
–

Suora yhteensopivuus pilvipalvelujen kanssa

Laitteisto

Leasing 48kk

Sharp MX-3071 Värimonitoimilaite

115 €/kk

• Vakiona 1 x 550 arkin paperikasetti +
100 arkin ohisyöttö erikoismateriaaleille
• Alakaappi 2x1050 arkkia + 1 x 500 arkkia
• Verkkokortti (WLAN vakiona)
• Windows- ja Mac-tulostus
• Mobiilitulostus ja –skannaus
•Turvatulostus vakiona ja kustannus-seuranta
optiona
Optio: Nitova viimeistelijä

15 €/kk

Huoltosopimus

1&2

1) Kopiot ja tulosteet
(per A4 ; A3=2xA4, skannaukset ilmaisia)

A4 mustavalkoinen

0,6 senttiä/sivu

A4 värillinen

6,0 senttiä/sivu

Ennakoiva huoltosopimus kattaa koneen tarvitsemat
väriaineet (peitto 5 %), rummut, varaosat sekä
huoltotyön erillisen huoltosopimuksen mukaisesti.
Laite ilmoittaa määräaikaishuollon ajankohdasta, jolloin
saavutetaan toimintavarmuus koko huoltovälille.

2) Verkonhallinnan ylläpitosopimus
Hinta sisältää laitteiston automaattisesti tekemät vika-,
määräaikaishuolto- ja kopiolaskurin ilmoitukset sekä
väriaineiden tilaukset ja postitukset.

Minimiveloitus/kk:
mv 1000 kpl
väri 300 kpl
= 24 €/kk
10 €/kk

Turvatulostus ja käyttäjähallinta
Turvatulostus

Toiminto sisältyy hintaan

• Tulostus omaan ”postilaatikkoon”
• Tulostustyöt voidaan vapauttaa miltä tahansa samassa
verkossa olevalta Sharp-laitteelta
• Parantaa tietoturvaa → GDPR!
• Vähentää turhia tulosteita, sillä postilaatikon töitä ei ole
pakko tulostuttaa
• Toimii tulostustöiden säilytyspaikkana tulevaa tarvetta
varten (esim. esitteet ja hinnastot)

Käyttäjähallinta
• Kustannusten seuranta, hallinta ja raportointi laite-,
osasto- ja käyttäjätasolla
• Yksinkertainen ja turvallinen kirjautuminen laitteille, laite
on aina lukossa → GDPR!
• Käyttöoikeuksien rajoitus (esim. värillisten tulosteiden
käyttöoikeus)

Erillisen tarjouksen
mukaan

Single-Sign-On -toiminto
• Yllä olevat ohjelmistot mahdollistavat yhden
kirjautumisen periaatteen laitteessa integroituihin
sovelluksiin
• Ei tarvitse näppäillä kirjautumistunnuksia joka
kirjautumiskerta
• Syöttämällä omat tunnukset kirjautuessa, laite tunnistaa
automaattisesti käyttäjän oman sähköpostin skannausta
varten ja tunnukset 3. osapuolen sovelluksiin, esim.
Google Drive, SharePoint ja OneDrive

Oviläpysköillä tai PIN-tunnistautuminen
• Tunnistautuminen laitteelle henkilökohtaisilla
oviläpysköillä→ GDPR!

Toiminto sisältyy hintaan
Oikea kortinlukija pitää
selvittää, arvio 2-5 €/kk

Sharpdesk Mobile
•

•
•

Mobiilisovellus, jonka avulla voit tulostaa, skannata ja
jakaa tiedostoja ilman erillisiä ajureita suoraan
älypuhelimestasi tai tabletista
Kuva-, PDF- ja Office-tiedostot
Ilmainen sovellus, iOS- ja Android -sovelluskaupoista

Muut ehdot
•

Asennus ja muut kertakulut
–

•

Toimitusaika
–

•

Heti varastosta välimyyntivarauksin sopimuksen mukaan

Maksuehto
–

•

Toimitus- ja asennuskulut + käyttökoulutus Avaimet käteen 300 €
Lakisääteinen Joutsenmerkin mukainen kierrätysmaksu sis. hintaan

14 pv, leasinglaskut 30 pv, kaikki hinnat alv 0%

Tarjouksen voimassaolo
–

30.11.2021 klo 15 saakka

Lisäksi
•

Tietopalvelu Finland takaa monitoimilaitteilleen nopean ja
ammattitaitoisen huollon ja järjestelmätuen. Vasteaikamme
huoltohälytykseen on n. 4 tuntia. Järjestelmätuesta ja huollosta
vastaa valtakunnallisesti Tietopalvelu Finland ja
Sharp Business Systems Finland huoltokumppaneineen.

•

Sekä me että Sharp olemme vahvasti
sitoutuneet kestävään kehitykseen.
Tästä osoituksena on mm. se, että
kaikille Sharp-monitoimilaitteille on
myönnetty 1. Joutsenmerkki jo 30 vuotta sitten.

•

Tietopalvelu Finland Oy on yksityinen
yritystulostukseen ja asiakirjahallintaan
erikoistunut perheyritys yli 30 vuoden kokemuksella.

Toivomme tarjouksemme miellyttävän
Teitä ja johtavan tilaukseen.
Kunnioittavasti

Hannu Haapaniemi
Suomalainen Yrittäjä

Biolinja 2, 20750 Turku
0400 522600
hannu@tietopalvelu.fi
www.tietopalvelu.fi
.25.11.2021

