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VÄRIKASETIT SUORAAN TEHTAALTA ILMAN  VÄLIKÄSIÄ, säästöt jopa 70% 

 

Mikäli ette halua uusia uusia nykyisiä leasing/huoltosopimuksia Epsonin Ekologisilla 
tuotteilla tai haluatte ostaa  

värikasetteja ja tulostintarvikkeita erikseen, niin kannattaa käydä värikasettikaupassamme  

www.farbtoner.fi  ja säästää jopa 70% väriainekuluissa.  Saat kauttamme myös 
alkuperäiset värikasetit, sekä tulostimet. 

  

Kaikissa tuotteissamme on 100% tyytyväisyystakuu! 

  

Saatavana myös verkko-ohjelmisto, jolla kasettien tilaaminen saadaan automatisoitua ja 
ongelmatilanteet  hoidettua pois.  

 

http://www.farbtoner.fi/


Neljä yleisintä ongelman syytä toimistolla 



Problem 1 

Tulostin lakkaa toimimasta erittäin 
pahaan hetkeen, koska laitteesta on värit 
loppu ja varakasettia ei löydy. 



Problem 2 

Jos värit on loppu, niin It- henkilöllä ei ole 
aikaa vaihtaa heti täysiä värejä laitteeseen. 



Problem 3 

Varastossa on paljon värejä, mutta ei niitä mitä 
juuri nyt tarvitaan. 



Problem 4 

Lähellä oleva kauppa tarjoaa värejä, 
mutta ei juuri niitä, mitä sinun 
laitteesi käyttää.  



Miten ratkaista nämä ongelmat? 



Optimoitu HQ- tulostuksenhallinta palvelu 
www.farbtoner.fi 



Ongelma nro.1 ei pääse syntymään koska, 

Tiedämme hyvissä ajoin kaikkien 
tulostinten väritilanteen ja 
varmistamme/lähetämme uudet värit 
hyvissä ajoin. 



Ongelma nro. 2 ei tapahdu koska 

Yrityksenne It-henkilö saa hyvissä ajoin tiedon tulostinten 
väritilanteesta ja voi ajoittaa vaihdon ajoissa ennen värien 
loppumista.   

Värit lähetetään hyvissä 
ajoin. 



Ongelma nro. 3 ei tapahdu koska, 

Sinun ei tarvitse laukata varastolla, 
koska meillä on varastossa yli 2500- eri 
tulostimen  väriä – saat juuri ne värit 
mitä tarvitset ... 

Voit käyttää väreihin kuluvaa rahaa 
tehokkaammin ja varastoon ei jää 
ylimääräisiä tuotteita. Esim. Koneen 
vaihdon tai rikkoontumisen 
yhteydessä.  



Ongelma nro. 4 ei tapahtu koska,  

Sinulla on 
meidät ja 

hoidamme 
kaiken 

puolestasi! 



Miten palvelu toimii? 



Toimisto A 

Toimisto B 

Verkko (SNMP) 

Verkko 

Paikallinen USB- tulostin  

Internet 

Farbtoner .fi Palvelu keskus 

Ports 25, 80, 443 



Katsaus eduista: 

Automaattinen värien toimitus kulutuksesta riippuen 

Vähentää väriaine varastoja ja parantaa pääoman tilannetta 

Vähentää henkilökunnan aikaa ja painetta värien etsimisestä, 
tilauksista ja tulostimien valvonnasta 

Yksi kontakti kaikkeen tulostukseen 

Kustannusten selkeä hallinta 



Kiitokset mielenkiinnosta! 

Tj. Risto Hoikkaniemi  

WWW.FARBTONER.FI 



Maailman ekologisimmat ja edullisimmat Epson 
tulostusratkaisut nyt meiltä. Ei haittaa, vaikka teillä olisi 
voimassa oleva leasing tai huoltosopimus. Voimme lunastaa 
vanhan sopimuksen pois, ja tarjota teille edullisemmat 
kustannukset ja paremmat sekä ekologisemmat laitteet.  

 

HELPPO, VAIVATON JA EKOLOGINEN RATKAISU. 

 



• käyttökustannukset noin 20-50% yleensä edullisemmat 

• virran säästö 98%, sähkökulut laskevat huomattavasti. 

• täysin huoleton, automaattinen värien toimitus ja huollot 

• vain 2-laskua vuodessa sisältäen kaiken, koneet, huollot, värit ja varaosat (paperi ei sisälly) 

• Koneet toimitetaan ja asennetaan verkkoon veloituksetta 

• ekologisuus + terveellisyys, ei tuota epäterveellistä väriainepölyä, joka aiheuttaa päänsärkyä, unettomuutta ym. 
negatiivisia terveys vaikutuksia.  

• hiljainen käyttöääni 

• ei lämpenemisaikoja, ensimmäinen tuloste 4 sec 

• saaste määrä merkittävästi pienempi kuin laserlaitteissa tarvikkeissa. Kierrätettävää huomattavasti vähemmän jopa 95% 
vähemmän. 

• markkinoiden ympäristöystävällisimät laitteet  ja kuitenkin tulostuslaatu valokuvatasoa 

• 100- vuotta arkistokelpoisuus. 

 



• Lähetä meille nämä tiedot, niin saat ohittamattoman tarjouksen: 

• Kauanko nykyinen sopimus on voimassa? Sopimuksen alku ja -päättymisaika? Ostamme 
loppusopimuksen pois, jolloin teillä ei ole kahta päällekkäistä sopimusta. Maksamme 
loppuvastuut asiakkaalle erillistä laskua vastaan.  

• Mikä on kuukausimaksu? 

• Millaiset on huoltokulut? Tulostusmäärät väri ja m/v kk? nykyinen huoltosopimushinta? 

• Yleensä muilla aina 2-sopimusta, jossa huoltosopimus ja laitesopimus. Montako sopimusta nyt? 

• Meillä vain yksi sopimus, joka kattaa kaiken 

• Mikä kone on nyt käytössä? A3 monitoimilaite ja tulostimia? 

• -Tarvittavat lisävarusteet? Faxi, nitoja, vihkotaitto? onko näille oikeasti käyttöä? 

• Mitä ominaisuuksia tarvitset. 

 



EPSON A4 
VÄRIMONITOIMILAITE 
579. 
 
- 36 kk Onside takuu 
- wifi ja wifi direct vakiona 
- kaksipuoleinen skannaus 
yhdellä vedolla 
- 1x250 arkin ja 1x 500 arkin 
paperisäiliöt vakiona 
- M/v tulosteet 22 500 ja väri 
tulosteet 22 000 sivua 
- Esiasennus 
-34-sivua minuutissa 

EPSON A3 ”PIKKU LAITE” (Saa myös 
pöytämallina) 
 
- 36 kk Onside takuu 
- wifi ja wifi direct vakiona 
- kaksipuoleinen skannaus yhdellä 
vedolla 
- 4 x 500 arkin paperisäiliöt vakiona 
- M/v tulosteet 86 000 ja väri tulosteet 
84 000 sivua 
- Esiasennus 
 



EPSON A3 
VÄRIMONITOIMILAITE. 
EPSON 20590 
 
100 väri ja 100 m/v minuutissa, 
120 kaksipuoleisena 
minuutissa. 
- 48 kk Onside takuu 
- ensimmäinen tuloste 4 sec 
- wifi ja wifi direct vakiona 
- kaksipuoleinen skannaus 
yhdellä vedolla 
- 4 x 500 arkin paperisäiliöt 
vakiona 
- M/v tulosteet 110 000 ja 
väritulosteet 50 000 sivua 
- Esiasennus 
 

 
EPSON A3 
VÄRIMONITOIMILAITE. 
EPSON 17590  
75 väri ja 75 m/v minuutissa, 90 
kaksipuoleisena minuutissa. 
- 48 kk Onside takuu 
- ensimmäinen tuloste 4 sec 
- wifi ja wifi direct vakiona 
- kaksipuoleinen skannaus 
yhdellä vedolla 
- 4 x 500 arkin paperisäiliöt 
vakiona 
- M/v tulosteet 100 000 ja 
väritulosteet 50 000 sivua 
- Esiasennus 
- Ocr mukana 
 




