MRC PDF Printer

… som e-mail direkte fra C5 til din kunde

PDF skabeloner opsættes
i farver med firma-logo og
design
Dan også PDF dokumenter
fra Word

Enkelt og
effektivt

Effektiv og enkel at bruge
PDF Printer til C5 giver dig flere muligheder
for kommunikation med dine kunder og kan
spare dig for adskillige klik på en almindelig
arbejdsdag.
Vi installerer, opsætter og hjælper dig i gang
med at bruge PDF Printer. Du vil hurtigt
komme i gang og det vil være en leg!

Når du har prøvet hvor nemt
det er at fakturere dine kunder
med PDF og e-mail så vil du
ikke bruge den gamle metode
igen.
Udover at portoen på breve er
blevet høj, så er det også langt
hurtigere at sende faktura,
kontoudtog, tilbud m.m. pr.
mail.
Vi har en brugervenlig løsning
der både er enkel og effektiv i
brug. Den ”tænker selv” ved
automatisk at maile eller printe
fakturaer alt efter om der er email-adresse på kundens C5
konto eller ej.

Spar både tid, tryksager
og porto
Udskriv samme flotte PDF
dokumenter til de kunder
der ikke har e-mail

Pr. PC/bruger

385,-

PDF Printer Pro Enterprise

498,-

PDF Printer Pro Adv. TS/Citrix

374,-

PDF Printer Pro Ent. TS/Citrix

439,-

MRC C5 moduler
PDF grundskabelon med e-mail
PDF grund + std. skabelon:
faktura og kontoudtog
PDF grund + std. skabelon: alle
ordreudskrifter
PDF grund + std. skabelon: alle
projektudskrifter
PDF grund + std. skabelon:
indkøbsrekvisition
C5 moduler
Basisudvikling (evt. abon. 16%)

Standard skabelon eller individuel
Vi kan opsætte individuelt layout skræddersyet lige som I vil have det med logo, farver,
streger,
baggrundsbillede,
stående
eller
liggende format. Eller vi kan bruge en af vores
7 standardskabeloner som vi kan vise dig. De
kan bruges umiddelbart som de er, evt. med
tilføjelse af jeres logo.
Word
Med PDF Printer kan vi også opsætte dit
firmabrevpapir så du kan lave flotte tilbud og
breve som PDF med logo, farver og adresse
– klar til at blive mailet videre.

Pris

PDF Printer Pro Advanced

Pris
995,1495,2495,2495,995,Pris
2300,-

PDF Printer købes pr. PC. MRC modulerne
købes kun én gang pr. C5 system uanset antal
brugere. Man kan nøjes med grundskabelonen
og bygge op individuelt med den. Man kan
også bruge PDF Printer rent til Word o.l., uden
C5. MRC PDF grundskabelon kræver at C5 har
modulet Basisudvikling.
Vi hjælper med at vælge den type PDF Printer
der passer til jeres system (4 typer herover).
Den første (Pro Advanced) er den mest
anvendte. ”TS/Citrix” er til Terminal Server og
Citrix fjernskrivebord (her er min. køb 5 stk.).
Installation, opsætning og igangsætning
afregnes efter medgået tid. Priser er ekskl.
moms.

Ring 96 32 45 00 eller mail salg@mrc.dk – og bestil eller hør mere!

MRC er et team af dygtige IT-folk der leverer IT med umage. Vi er IT-totalleverandør, vi servicerer og vedligeholder og leverer komplette løsninger såvel som enkeltdele. Firmaet er etableret i 1987, vi er nordjyder, velkonsolideret og medlem
af CBC-kæden. Vore kompetencer er: server, netværk, sikkerhed, PC, print, C5 økonomi, software, hosting, overvågning, internet, web, installation, opgradering, vedligehold, undervisning og specialløsninger. Vort produktsortiment er bredt
og vi er partner med bl.a. Fujitsu, HP, IBM, Microsoft, Citrix, Cisco, Linksys, Kaspersky, Axis, Ahsay. Vi er Microsoft Dynamics C5 forhandler. Alle priser er ekskl. moms og levering. Se vores salgs- og leveringsbetingelser på www.mrc.dk

Send faktura, kontoudtog, tilbud, ordrebekræftelse m.m. som PDF

MRC Computer A/S . Thistedvej 66 . 9400 Nørresundby . 96 32 45 00 . mrc@mrc.dk . www.mrc.d k

