
Kurumsal Çözümler
Küresel Bir Liderden Birinci Sınıf Hizmet ve Çözümler
 
Çözümler ve Hizmetler
“İş akışını basitleş�rin. Verimliliğinizi kat be kat ar�rın”. Lexmark kendisini paradan ve zamandan tasarruf sağlayacak ve
şirke�nizin mevcut ortamına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek çözümler ve hizmetler sunmaya adamış�r.

Baskı Yöne�mi
Çık� Giderlerini Düşürün. Görselliği Yüksel�n.

Yöne�mli Yazdırma Hizmetleri
Yöne�mli yazdırma hizmetleri sayesinde, %30'a kadar ve çok daha yüksek oranlarda tasarruf sağlayın.
Çık� Maliyetlerini Düşürün. Görselliği Yüksel�n. Yöne�mli Yazdırma Hizmetleri ya da MPS Nedir? Çok basit; bu sizi bir yığın para
ödemekten kurtaracak bir pake�r. MPS ilk olarak genel baskı verimliliğini ar�rıp, ardından da artan tasarruflar ve iş süreci
gelişmeleri sağlamanın ötesine geçerek kurumunuzda dönüşüm yaratacak güce sahip yazılım araçları, hizmetler ve özel
çözümler ile stratejilerin bir karışımıdır.
 
Markvision Enterprise
Ağa bağlı cihazları yönetmek için kullanılan güçlü ve Web tabanlı bir araç.
 
Lexmark Markvision Enterprise
Markvision Enterprise BT profesyonellerine onlarca, yüzlerce ve ha�a binlerce cihazdan oluşan bir por�öyü proak�f bir şekilde
takip etme ve izleme becerisi sunan, veritabanı ile çalışan bir temel üzerine inşa edilmiş, güçlü ve Web tabanlı bir araç�r. Bu
güçlü ve ölçeklendirilebilir araç sayesinde, üre�ci marka ne olursa olsun, 20,000 adede kadar ağa bağlı yazıcıdan oluşan bir filo
 tüm yaşam döngüsü boyunca merkezi olarak yöne�lebilir.

Güvenlik
Güvenli uzaktan yöne�m. Güvenli Ağ arabirimleri. Güvenli erişim. Ortak kriter ser�fikaları

Mobil Yazdırma
Basit. Kullanışlı. Güvenli.

Mali Hizmet Çözümleri
Belge yöne�mini basitleş�rin, hataları azal�n ve güvenliği, gizliliği ve uyumu ar�rın.

Lexmark Lexmark Yazıcılar

Lexmark 1991 yılında IBM’in yazıcı operasyonlarını ayırma kararıyla birlikte ortaya çıkmış bir Amerikan şirke�dir. Bir Fortune 500 şirke� olan ve 
tüm dünyada 170’den fazla ülkede faaliyet göstermeye devam eden Lexmark, baskı ve görüntüleme teknolojilerinde geniş bir ürün yelpazesine 
sahip olması yanında müşterilerinin daha az çık� alarak daha fazla tasarruf etmelerine yardımcı olan yazılım, çözüm ve hizmetleriyle sektörün en 
önemli oyuncusu haline gelmiş�r.

Gerek büyük kurumlar, gerekse küçük işletmeler ve ev kullanıcıları için ürün, servis, hizmet kalitesi ve çeşitliliğini sürekli ar�ran Lexmark, lazer 
ve nokta vuruşlu yazıcıları, toner, mürekkep ve kartuş gibi tüke�m ürünleri, arka ofis, baskı, güvenlik ve mobil yazdırma gibi iş çözümleri ve 
yazılımları ile sağlıktan finansa kadar tüm sektörlerde aranan bir marka olmuştur.

•    Şirket altyapısına kolay ve sorunsuz bir şekilde dahil olan Lexmark çözümleriyle para ve zaman tasarrufu.
•    İsteyen personelin bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde çık� alabilmesi.
•    Smart-Supply ile yazıcıların tonersiz, kartuşsuz kalmasının engellenmesiyle operasyonda süreklilik.

• Bireysel Kullanıma 
• Küçük Ölçekli Çalışma Gruplarına 
• Orta Ölçekli Çalışma Gruplarına
• Büyük Ölçekli Çalışma Gruplarına
• Kurumsal Kullanıma Yönelik 
   Birçok ödüle sahip Siyah Beyaz-  – Çok Fonksiyonlu ve Nokta vuruşlu yazıcıların yanında birçok çözüm ile yanınızda.  Renkli


