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Hos ALSO ønsker vi langvarige partnerskaber. Derfor har vi skabt et end-to-endnetværk af services for vores forhandlere med ALSO som det centrale omdrejningspunkt. Det gør os til markedets ledende Supply Chain Partner.
Vi har en målsætning om til hver en tid at skabe en samlet løsning omkring hardwaren, der kan sælges
og implementeres direkte hos slutbrugeren. Det skal både frigive tid og ressourcer hos dig som
forhandler og være med til at øge din samlede omsætning.
ALSO’s B2B Marketplace er et community, hvor vi placerer os centralt med en række services som
bindeled mellem producent og forhandler. Dette community består af Supply Services, Solutions
Services, Logistics Services, IT Services, Digital Services og Financial Services.
Som værdiskabende Supply Chain Partner skal ALSO skabe værdi for såvel producenter som
forhandlere. Både når det gælder om at sørge for, at de rigtige varer kommer på hylderne, og når det
gælder de services, der knytter sig til de enkelte produkter. Som forhandler hos ALSO har du adgang til
en række services, der tilføjer værdi til vores produkter og ydelser. Her kan blandt andet nævnes:

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO eller send en
e-mail til os på: services.scandinavia@also.com
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Logistik
Avanceret klargøring
Specialkonfiguration
Forsikring
Digitale løsninger
Finansiering
Markedsføring
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Installationsservices
Installationsservices betyder, at ALSO tilbyder at varetage opsætning samt installation af ITudstyr for dig som forhandler, således at du kan koncentrere dig om din kerneforretning
– nemlig at sælge en samlet løsning til kunden.
Det er inden for tre områder, ALSO tilbyder denne service, nemlig AV/Digital Signage, Client/Server
og Print. Det primære salgsargument over for vores forhandlere er, at de derved kan trække på højt
specialiserede IT-ressourcer efter behov uden selv at skulle investere i disse i deres egen organisation.
Det betyder fleksibilitet i dagligdagen, men frem
for alt betyder det også, at du som forhandler ikke
behøver lade dig begrænse i dit salgsarbejde på
grund af manglende ressourcer. ALSO hjælper dig
som forhandler til at opfylde helt kundespecifikke
ønsker, når det gælder levering og installering, så du
kan yde den optimale kundeservice.

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO eller send en
e-mail til os på: services.scandinavia@also.com
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Managed Print
Solutions Light
Analyser viser, at det totale printmarked falder over de kommende år. Til gengæld er et område
som Managed Print Solutions i vækst, og det samme er supply. Analysefirmaet Gartner forudser
imidlertid, at måden, hvorpå supplyprodukter vil blive solgt i fremtiden, vil ændre sig markant,
idet det vil flytte sig fra den traditionelle salgskanal via store print- eller supplyforhandlere til
MPS-salg via SMB-forhandlere.
Derfor har ALSO lanceret ALSO MPS Light, et SaaS-produkt, der i første omgang giver dig som
forhandler mulighed for at håndtere automatisk tonerudskiftning. MPS-softwaren installeres på slutkundens netværk, hvorefter den indsamler og sender data til en server. Blandt de data, der indsamles,
kan nævnes producent, model, IP-adresse, serienummer og partsnummer.
Data indlæses direkte i ALSO’s administrative system, og en ordre bliver genereret, hvorefter
forhandleren modtager en ordrebekræftelse med information om slutkunde, tonertype, pris samt
leveringsdato.
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Det er ALSO, der har udviklet MPS Light-programmet, som er gratis for forhandlerne at blive tilsluttet.
Blandt fordelene kan nævnes:
➜➜ Du betaler blot et mindre gebyr, når der kommer
en ordre fra slutkunden.
➜➜ Du kan afdække behovet, inden kunden ved,
det er opstået.
➜➜ Du får mulighed for markant at øge
omsætningen på toner.
➜➜ Du kan minimere omkostningsforbruget ved
håndtering af supplysalg.
➜➜ Du får adgang til et værktøj, der giver indsigt i
slutkundens printflåde.

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO
eller ring på tlf. 4355 8888
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Konkurrencedygtig
finansiering
ALSO kan tilbyde at støtte dit salgsarbejde gennem udarbejdelse af leasingforslag til dine
kunder. Det gør det muligt for dig som forhandler at være konkurrencedygtig både på selve
produkterne og på finansieringen. Når du køber produkter igennem ALSO, kan vi foretage en
kreditvurdering af den samlede case og derved give dig et solidt værktøj til at lukke aftalen
inden for de aftalte rammer.
Vi kan udregne et skræddersyet leasingforslag på baggrund af dine informationer om kunden – endda
med plads til at inkludere services som en del af løsningen. Ved udløb kan kunden enten returnere
udstyret, forlænge aftalen eller købe udstyret til markedspris. I forhold til brugsspor eller slitage på
udstyret, er det underordnet, om kunden tilbageleverer en maskine, der syner ny eller brugt. Det er
kun ved egentlig defekt, der faktureres for enhedens restværdi.
ALSO indbygger en gensalgsværdi på udstyret som en del af kalkulationen på leasingydelsen. Dermed
er prissætningen konkurrencedygtig både i forhold til konkurrenter og kontantkøb. Uanset om der er
tale om finansiel eller operationel leasing –
eller specifikke ønsker om størrelsen af den
KONTAKT ALSO
månedlige leasingydelse eller restværdi – kan
ALSO i de fleste tilfælde opfylde behovet.
Kontakt din Account Manager hos ALSO eller send en
e-mail til os på: services.scandinavia@also.com
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Forsikring der
giver tryghed
Som ALSO-forhandler kan du tegne en Allrisk-forsikring, der giver dine kunder ekstra tryghed.
At selv et nyt produkt bryder ned, kan ske – og det kan ingen forsikre sig imod – men med en
Allrisk-forsikring er det muligt at forsikre sig mod unødige ærgrelser og ubehagelige ekstraomkostninger, selv efter den etårige reklamationsperiode.
Med en Allrisk-forsikring sikrer ALSO, at dine kunder ingen ekstraudgifter har til reparationer i op til tre
år, ligesom vi sikrer, at det defekte produkt bliver repareret eller ombyttet til nyt – helt uden besvær og
udgifter for hverken dig som forhandler eller din kunde.
Normalt er en handel naturligvis omfattet af købelovens reklamationsbestemmelser i et år, men de
dækker kun funktionsfejl. Ud over at Allrisk dækker produktet mod funktionsfejl i op til tre år, dækkes
også hændelige uheld. Og hændelige uheld – dem sker der masser af hver eneste dag. Måske ryger en
computer ned fra et bord, eller én taber en kop kaffe ned i en bærbar.
Allrisk dækker således:
➜➜ Funktionsfejl: indefrakommende skader, der er
elektriske eller mekaniske nedbrud efter udløb af
den etårige reklamationsret.
➜➜ Hændelige uheld: uforudsete
udefrakommende hændelser.
➜➜ Rensning: når rensning kan afhjælpe en
opstået fejl.
➜➜ Slitage: når en opstået fejl skyldes, at dele af
produktet er slidt.

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO eller send en
e-mail til os på: services.scandinavia@also.com
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