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Mandragora
Print oplossing

INTRODUCTIE
Met Mandragora haal je een
performantie en centraal gestuurde
printing in huis, voor een efficiënte
en probleemloze integratie van
printoplossingen binnen uw
werkprocessen.

VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Centraal beheerd
Koppeling met eigen artikelbeheer
mogelijk
Flexibel barcodebeheer
Oneindig aantal templates
Eenvoudige installatie, configuratie
en gebruik
Connectie zowel draadloos als met
draad mogelijk
Verzenden zowel vanuit lokaal
netwerk als online mogelijk
uitgebreide logging
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Digitaal naar fysiek, eenvoudig gemaakt.

TEMPLATES
Je hebt de mogelijkheid om verschillende
label-templates aan te maken naar eigen
smaak en inhoud, dit met een groot aantal
zelf instelbare parameters. Dit zonder enige
tussenkomst. Dankzij de printer in de
backoffice kan je de verschillende labels
onmiddellijk testen. Via één druk op de
knop worden de vernieuwde labels
automatisch gebruikt in alle gewenste
filialen.

OPVOLGING
Je kan in real-time opvolgen wat er waar
geprint werd, welke printers offline zijn en
waar er zich een printprobleem voordoet.
Met de uitgebreide logging in de
achtergrond kan de oorzaak makkelijk
achterhaald worden zodat je snel de nodige
actie kan ondernemen.

TOEGANKELIJK
Het programma is niet enkel makkelijk en
duidelijk in gebruik, het is ook eenvoudig
zelf te installeren en configureren. Ook de
winkelmedewerkers zullen Mandragora snel
omarmen: geen geknoei meer met
vastlopende interfaces en slecht
communicerende databases, ze hoeven
enkel nog de automatisch uitgeprinte labels
op de juiste plaats te hangen. Zo kan
iedereen zich focussen op zijn eigen taken
en verantwoordelijkheden.

INSTALLATIE
Met een eenmalige installatiekost zorgen we
ervoor dat de budgetvriendelijke printers
snel operationeel zijn. Vervolgens kan je
snel bijkomende locaties opzetten (nieuwe
vestiging, pop-up store, …) en labeltemplates aanmaken. Heb je een probleem
bij de werking of bij het aanmaken van je
templates dan kan je dienst doen op onze
2nd level support. Hiervoor dien je wel een
software maintenace contract te hebben,
maar hierin zit ook de optie vervat voor een
gratis upgrade indien er een nieuwe versie
beschikbaar is.

