
Skal din kunde      
aldrig løbe tør for 
blæk & toner?
• Der bestilles kun efter behov 
• Alt går automatisk gennem sky’en 
• Frigør ressourcer for dig og din kunde



Sådan fungerer 
PRISUME
PRISUME - Printer Supplies Management Engine

PRISUME er en online, cloudbaseret netværkstjeneste, der hjælper jer og jeres  

kunde med at bestille blæk og tonere – før I løber tør – og til jeres allerede  

kendte priser hos Despec.

Fordele kort og godt:

Giver loyale kunder, øger supplies-omsætningen, styrker konkurrenceevnen, 

ingen ordrehåndtering – send kun faktura! Bedre overblik > Opsalg, Nysalg m.v.

PRINTER

Printeren monitoreres  

af PRISUME, så når blæk-  

eller tonerniveauet rammer 

et fastsat niveau, sendes der 

automatisk – via PRISUMEs  

cloudbaserede tjeneste  

– en ny bestilling med jer  

som afsender og levering 

direkte til printerens adresse,  

hvor som helst i Norden.

FORHANDLER

I vil som forhandler stadig 

være den primære  

kontakt for printer- 

service, hardware -fornyelse, 

tilpasning af  

løsningen og fakturering  

af de leverede tonere  

– til de priser I aftaler med 

jeres kunder.

DISTRIBUTØR/ 

PRODUCENT

Når jeres kundes printer 

sender en bestilling  

afsted, afsender Despec 

automatisk den nye  

blækpatron eller toner  

og adviserer samtidig  

jer som forhandler - så I  

kan sikre fakturering.



PRISUME hjælper  
i hverdagen
Jeres kundes printer fortæller, hvad den har brug for

I behøver ikke at bekymre jer om, om jeres kunde nu får den rigtige blækpatron  

eller toner. Deres printer fortæller selv, hvad den har brug for – også når det gælder  

de langvarige forbrugsstoffer som fuser, tromle etc.

PRISUME fungerer med alle typer af printere

Langt de fleste moderne printere, som er opsat i et netværk kan 
tilsluttes PRISUME. Hvis printeren kan tilsluttes netværk via  
kabel eller WIFI, kan printeren sandsynligvis overvåges.  
Alle større brands producerer i dag printere, der kan overvåges  
i et netværk. PRISUME supporterer ca. 98 % af de printere,  
der findes på markedet.

PRISUME effektiviserer og minimerer  

administrativt tidspilde

Med PRISUME vil I, og jeres kunder, undgå at bruge tid på at finde 
kompatible blækpatroner og tonere, afsøge markedet for pris og 
lagerbeholdning, bestillingsadministration, lokalt ’mini’-lager af  
blækpatroner og tonere – med dertil hørende kapitalbinding  
og risiko for datoudløb – eller ukurante tonere, når I udskifter  
printer-hardware. Kort sagt: masser af fordele.

PRISUME er for både små- og store virksomheder

PRISUME er cloudbaseret og fuld skalérbar - og for PRISUME  
er det underordnet, om I har 1 eller flere 1000 printere – der  
ydes samme garantisikring for leveringen. Da der ikke er nogle  
omkostninger forbundet med overvågningen, kan alle være med  
– fra enkeltmandsvirksomheden med 1 printer til en  
stor (nordisk) virksomhed med lokationer i flere lande.  
Eneste krav er, at jeres printer står på  
en erhvervsadresse.



PRISUME  
teknisk set
PRISUME fungerer ved, at I eller jeres kunde installerer en PRISUME Datacollector  

Agent i kundens netværk. Via portalen sætter I leveringsadresser og grænseværdier  

for bestilling på de overvågede printere.

Derefter vil agenten hvert 120 min. spørge printeren om status. PRISUME-serveren beregner 

derefter forbrug, forventet forbrug, bestillingsgrundlag og afsender bestillinger på printer- 

forbrugsstoffer ift. de besluttede grænseværdier.

Derefter vil Despec sende den pågældende vare til jeres kundes printers adresse via normal  

handel, som havde købet foregået i alm. internethandel.

Kom nemt og hurtigt i gang med PRISUME 

Kontakt din Despec kontakt i dag eller send en forespørgsel til info@prisume.dk

Det foregår således:

1)   Installér en PRISUME Datacollector  

Agent i netværket.

2)   Discovery Fase – finder alle  

online-printere i jeres netværk.

3)   DataCollect Fase – får MIB (Management  

Information Base) data fra printer(ne).

4)   Data Transmit Fase – Data sendes fra  

PRISUME Datacollector Agent til  

PRISUME Server.

Forudsætningerne for at kunne gøre dette automatisk er kun, at datacollector-agenten er 

installeret på en PC eller server, der har Microsoft .NET 3.5 Framework SP1 installeret.


