DRUMIS PRINTMEDIAHUB

Scherp inkopen wordt nóg eenvoudiger dankzij Drumis Printmediahub. Orders uitbesteden kan met deze nieuwe module in een handomdraai, waarbij u kiest uit een netwerk
van gerenommeerde specialisten. Nooit eerder was werk uitbesteden zo gemakkelijk.

Printmediahub
Elke seconde telt in de race om nieuwe orders te
scoren. Wachten op offertes is in de turbulente
markt waarin we actief zijn geen optie meer. U wilt
nu weten waar u de beste deal kunt sluiten en dat
kan dankzij de nieuwe module Drumis Printmediahub. Uw klanten hebben geen tijd te verliezen en
daarom is het voor u steeds belangrijker om snel
goede deals te sluiten met uw leverancier.

Scherpe prijzen van topspecialisten
Drumis Printmediahub lost veel problemen bij het
aanvragen van offertes op. U heeft toegang tot een
netwerk van gerenommeerde specialisten. U kiest uit
partners die garant staan voor scherpe prijzen, snelle
levertijden en topkwaliteit. Met deze module heeft u
in een mum van tijd een concurrerende aanbieding
voor uw klant, met een uitstekend rendement voor
uzelf.

De grafische markt verandert voortdurend. Grafische bedrijven zijn steeds vaker actief als drukwerkintermediair, waarbij ze werken met specialistische
aanbieders. Maar offertes aanvragen en beoordelen
is vaak een tijdrovende bezigheid en uw opdrachtgevers vragen om steeds snellere, goedkopere en
kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Drumis
Printmediahub is het ideale antwoord op deze
marktontwikkelingen.

Vanuit de vertrouwde Drumis-omgeving vraagt u
offertes aan voor orders die al volledig beschreven
zijn in uw systeem. Kopiëren of overtypen van ordergegevens is niet nodig. De offertes worden aangevraagd bij betrouwbare partners die hun systeem
volledig hebben ingericht op de aansluiting met de
Drumis Printmediahub. U selecteert zelf de
aanbieders bij wie u een offerte wilt aanvragen en na
het vergelijken van de offertes plaatst u makkelijk de
order bij de leverancier van uw keuze.
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Innovatieve koppeling
Drumis Printmediahub is niet alleen betrouwbaar,
het systeem is tevens uiterst flexibel. Bij een
wijziging van de orderspecificaties vraagt u in een
handomdraai opnieuw offertes aan.
De geselecteerde leveranciers beschikken over
geavanceerde koppelingen met het eigen
management informatiesysteem. Het systeem is
glashelder; het is alsof de leveranciers in uw eigen
Drumis pakket zijn opgenomen.
De koppeling met leveranciers is dankzij de innovatieve integratiemogelijkheden van de Drumis
Printmediahub eenvoudig tot stand te brengen.
Het netwerk van ‘best-in-class’-leveranciers breidt
zich dan ook continue uit.

Highlights Printmediahub
● Snelle aanvraag van offertes voor uit te besteden
werk ● Selectief hoogwaardig netwerk van productiebedrijven ● Hoge snelheid van offreren naar uw
klant, dus hoger scoringspercentage ● Ordertraject
volledig geautomatiseerd ● Volledige integratie in
Drumis.
Prijzen en voorwaarden
Drumis Printmediahub kunt u gebruiken voor een
vast laag maandbedrag. Dit bedrag is inclusief
ondersteuning door onze helpdesk en alle
beschikbare updates.
U heeft de investering in de Drumis Printmediahub
snel terugverdiend.
Geen ingewikkelde contracten, gewoon meteen aan
de slag. Mocht u er onverhoopt mee willen stoppen
geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Prijs per maand:
Printmediahub als uitbreiding
Printmediahub stand-alone

Gemak en tijdsbesparing
Het aanvragen van offertes is met de Drumis
Printmediahub kinderspel. De intuïtieve werkwijze
sluit volledig aan bij de werkomgeving waaraan u
al gewend was. U kunt er dan ook onmiddellijk
mee aan de slag.

€ 40,- (*)
€ 60,- (**)

(*) als uitbreiding op andere Drumis basismodule(s).
(**) als stand-alone Drumis printmedia oplossing in
de cloud.

De informatie waarover u dankzij de Drumis
Printmediahub in no time beschikt, kost in het
traditionele proces van offerteaanvragen vele uren
en soms zelfs dagen. De nieuwe functie neemt u
dan ook enorm veel werk uit handen, waardoor u
tijd overhoudt om met belangrijker zaken aan de
slag te gaan. Bovendien kunt u zelf sneller uw
offerte doorsturen naar uw klant, wat uw
scoringspercentage aanmerkelijk verhoogt.
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