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AUTOMATISERING AV
REKVISITA BESTILLINGER

«Ønsker du å forenkle toner bestillingene 
dine?»

Bestilling og administrasjon av blekk og toner 
skaper ofte frustrasjon i bedrifter. Avant IT tilbyr 
en tjeneste som løser problemet: Automatiser-
ing av hele toner bestillingsprosessen. Vi kan 
sørge for å drifte og overvåke hele parken av 
printere – uavhengig av merke. Dermed kan du 
fokusere på dine kjerneoppgaver, og IT-avdelin-
gen kan ta seg av viktigere ting. Vi kan redusere 
print kostnadene dine med inntil 20-30%, og 
samtidig gi virksomheten bedre styring, oversikt 
og kontroll. 

SIKKER OG DIGITAL LAGRING AV DOKUMENTER
«Hvor finner du akkurat det dokumentet du trenger 
nå?» 

I Avant IT har vi spisskompetanse som får andre kan 
måle seg med.

Vi ønsker å sørge for at din bedrift kan få en bedret 
dokumenthåndtering og utnytte maskinene optimalt.

En typisk dokumentflytløsning kan gi deg en sikker og 
strukturert måte å behandle dine dokumenter på.

Dokumenter skannes og lagres på riktig sted med riktig 
navn og opplysninger slik at de lett kan bearbeides eller 
håndteres av andre systemer. 

SIKKER UTSKRIFT
«Du vet at risikoene faktisk er der»

Daglig skrives det ut sensitive data som personalop-
plysninger, ansettelsesavtaler eller kontrakter som blir 
liggende på skriveren før eieren rekker å hente den.

Dette øker risikoen for at informasjon som ikke er ment for 
uvedkommende kommer på avveie.

For å unngå dette må du enten skrive ut slike opplysninger 
på en egen skriver på pulten eller så må du passe på at du 
er først på stedet der utskriften kommer slik at ingen andre 
plukker opp dokumentene før deg.

Med utskrifts løsning fra Avant IT blir det aldri mer utskrifter 
på avveie.

VI HAR DE BESTE LØSNINGENE FOR KOPI, UTSKRIFT OG DOKUMENTSTYRING

"Vår erfaring – din fordel"
For å finne den optimale kopi- og printerløsningen for deg og din bedrift tar vi en 
grundig gjennomgang av hva dere trenger.

www.avantit .no
E-post: salg@avantit.no  |  support@avantit.no  |  post@avantit.no
Addresse: Stanseveien 16, 0975 OSLO 

 Dynamics 365    O�ce 365         SkyDrift          Print/Dokumentstyring         Service/support        Utvikling



www.avantit .no
E-post: salg@avantit.no  |  support@avantit.no  |  post@avantit.no
Addresse: Stanseveien 16, 0975 OSLO 

 Dynamics 365    O�ce 365         SkyDrift          Print/Dokumentstyring         Service/support        Utvikling

SKRIV UT FRA MOBIL ELLER NETTBRETT
«Ønsker du å printe eller scanne med enheter du har 
tilgjengelig?»

Mobile brukere krever fleksible løsninger.

Nettbrett og mobiltelefoner er etter hvert blitt et viktig 
arbeidsverktøy for mange.

Vi mottar epost og lagrer dokumenter på våre håndholdte 
enheter og ettersom det er blitt vanlig at nettbrett og 
mobiltelefoner inneholder all informasjon vi bruker til daglig, 
dukker også behovet opp for å kunne skrive ut direkte fra 
disse enhetene.

SKREDDERSYDD SUPPORT AVTALER SOM 
DEKKER DET DERE TRENGER
«Hos oss får du den hjelpen du trenger, når du 
trenger den!»

Behov for service på din printer eller kopimaskin?

Vi etterstreber å hjelpe alle våre kunder så fort det er 
mulig.

Med et serviceapparat bestående av svært erfarne 
og sertifiserte teknikere utfører vi service på 
kopimaskiner, printere og multifunksjonsmaskiner.

Vi vet at våre kunder er avhengige av velfungerende 
maskiner og vårt fokus vil derfor alltid være på høy 
kvalitet og kort responstid!

VI KAN HJELP DEG MED Å BESKYTTE BED-
RIFTEN
«Du vet at risikoen faktisk er der»

Verdens sikreste utskrift og PC’er

Utskriftssikkerhet er mer enn bare dokumentsik-
kerhet. Dagens trusler krever fokus på data 
underveis og ved endepunktsenheter i nettverket

Du kan sikre dine enheter, data og identitet med 
verdens sikreste og mest administrerbare datama-
skiner

Dagens flerfunksjonsskrivere gjør mer enn å bare 
skrive ut. De skanner, sender og lagrer potensielt 
sensitiv informasjon.

HP PC Elite-utvalget har innebygde løsninger for 
datasikkerhet, som er enkle å distribuere, adminis-
trere og bruke.
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Vi har en egen in-house serviceavdeling, og er det noe som ikke kan løses over telefon, rykker de erfarne tekni-
kerne våre ut med garantert responstid. Vi legger vår sjel i å yte høy kvalitet på service til våre kunder

Vi leverer ulike type service og support avtaler:

  • Serviceavtale inkl. årlig preventiv service                  • Klippekort                                • Klikkavtale

  • Responstidsavtale                                                        • Flåteavtale                               • Tlf support

ADMINISTRASJONS VERKTØY FOR PRINT-
ERE, KOPI OG MULTIFUNKSJONSMASKINER
«Få bedre kontroll og bruk mindre tid på print»

HP Web Jetadmin er et eget overvåkings-/drift-/v-
edlikeholdssystem for skrivere og multifunksjons-
maskiner.

Dette er et gratis verktøy som gir full funksjonalitet 
for overvåking, drift og vedlikehold.

Softwaren er en nettbasert løsning for utskriftsbe-
handling, som gjør at en kan administrere HP skriv-
ere/mfp, andre skrivere og multifunksjonsskrivere, 
både nettverksbaserte og PC tilkoblede.

Ikke-proprietært og kan brukes på tvers av 
produsenter.

HP Web Jetadmin optimaliserer bruken av enheter, 
feilsøker, drar nytte av e�ektiv rapportfunksjon-
alitet, overvåker og kontrollerer bruk, forutsier 
rekvisita behov og reduserer nedetid.
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