TULOSTAMINEN
YHTEISÖPALVELUNA
Print In City on verkossa toimiva yhteisöpalvelu, joka tarjoaa liikkuville käyttäjille helpon ja laadukkaan tavan tulostaa, skannata ja
kopioida. Print In City on Suomessa täysin uusi palvelu, joka kasvaa
kiihtyvällä vauhdilla. Palvelun laajentuessa kuluttajat tulevat löytämään Print In City -tulostuspisteitä kirjastoista, oppilaitoksista,
kauppakeskuksista tai vaikkapa päiväkodeista. Palvelun ideana on,
että mikä tahansa julkinen tai kaupallinen organisaatio voi liittyä
osaksi palveluverkostoa. Palvelun ytimessä on ajatus, että kuluttajien
ei tulevaisuudessa tarvitse ylläpitää tulostuslaitteita kotonaan, vaan
satunnaiseksi käyneet tulostustarpeet voi hoitaa kätevästi vaikkapa
kauppareissulla.

PRINT IN CITY -PALVELU
Print In City -palvelu toimii osoitteessa
www.printincity.fi. Kuka tahansa suomalaisen
verkkopankin tunnukset tai luottokortin omistava
henkilö voi kirjautua itse helppokäyttöisen palvelun
käyttäjäksi. Kirjautumisen jälkeen palvelun käyttö
aloitetaan lataamalla henkilökohtaiselle tilille tulostussaldoa. Tämän jälkeen käyttäjä lataa PDF-muotoisen tulostustyön verkkopalveluun, ja työ noudetaan henkilökohtaista PIN-koodia käyttäen Print In
City -verkkoon liitetyltä tulostuspisteeltä.

PRINT IN CITY -PALVELUN HYÖDYT
Kuluttaja

Palvelun tarjoaja
SISÄISET
KÄYTTÄJÄT

UNIFLOWPALVELIN

ULKOISET VIERAILIJAT,
ASIAKKAAT JA MUUT
KÄYTTÄJÄT

PANKKIYHTEYS
MONITOIMILAITE

Edut kuluttajalle

Edut palvelun tarjoajalle

• ei enää tarvetta omalle tulostimelle
• soveltuu A3- ja väritulostustarpeisiin
• voit tulostaa, skannata ja kopioida kätevästi
asioinnin ohella
• tietoturvallinen valinta

•
•
•
•
•
•

parempi hyöty laite- ja ohjelmistoinvestoinneista
ei lisäinvestointia maksujärjestelmään
ei lisäresursseja vierailijatulostuksen ylläpitoon
parempi asiakastyytyväisyys ja –palvelu
mahdollisuus uusiin kontakteihin ja asiakkaisiin
tietoturvallinen vierastulostus julkisella paikalla

MITEN PRINT IN CITY -PALVELUA KÄYTETÄÄN?
KÄYTTÄJÄN
TUNNISTAUTUMINEN
www.printinicity.fi

PALVELUN KÄYTÖN
MAKSAMINEN

TIEDOSTOJEN
LATAUS

TULOSTUSPISTEEN
VALITSEMINEN

TULOSTUSTYÖ
ODOTTAA PILVESSÄ
TYÖN VAPAUTTAMISTA

PRINT IN CITY
-PALVELUN TARJOAJA

TULOSTUS / KOPIOINTI /
SKANNAUS

KÄYTTÄJÄN
VELOITUS

KUMPPANIKSI PALVELUVERKOSTOON?
Mikä tahansa organisaatio voi liittää hallinnoimansa
Canon-monitoimilaitteen osaksi Print In City -yhteisöpalvelua. Mikäli haluat tarjota asiakkaillesi maksullista
vierailijatulostusta, Print In City on tähän helppo tapa.
Oman organisaatiosi työntekijät voivat käyttää samaa
laitetta normaaliin tapaan, aivan samoin kuin mitä

tahansa Canonilta hankittua ja Canonin ylläpitämää
monitoimilaitetta. Näin saat laiteinvestoinnistasi parhaan hyödyn ja organisaatiosi tulostuskustannukset
pienevät, mitä enemmän vierailijatulosteita otetaan.
Töiden laskutus ei vaadi erillisiä maksujärjestelmiä, sillä
rahaliikenne hoituu kätevästi verkkopalvelun kautta.

MINKÄLAISIIN TOIMIPISTEISIIN
PALVELU SOVELTUU?
Print In City
-tulostuspiste soveltuu
loistavasti paikkoihin,
joissa asiakkailla on
valmiiksi tulostustarpeita. Tällaisia paikkoja voivat olla mm:

• Oppilaitokset
• Kirjastot
• Virastot
• Kokoushotellit
• Kauppakeskukset
• Lentoasemat

Sijainniksi sopivat parhaiten palveluita lähellä olevat
keskeiset toimipisteet, joissa on paljon liikkuvia
potentiaalisia käyttäjiä; asiakkaita, vierailijoita,
ohikulkijoita, pienyrittäjiä ja alueen yhteisöjä. Omaa
tulostuspistettä kannattaa markkinoida aktiivisesti
omille sidosryhmille, jotta se löydetään ja sitä
aletaan hyödyntämään. Tulostuspisteiden ulkonäkö
on suunniteltu yhteneväiseksi, jotta käyttäjät voivat
tunnistaa ne helposti.

KUMPPANUUDEN HYÖDYT
• Täysi hyöty tehdyistä laite- ja
ohjelmistoinvestoinneista
• Helppo julkinen maksullinen vierastulostus 		
valmiilla ratkaisulla
• Ei tarvetta omaan maksujärjestelmään tai
ylläpitoresursseille
• Mahdollisuus tuottoihin
• Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys
paranee
• Mahdollisuus saada uusia kontakteja
palvelun avulla
Print In City -palvelu pohjautuu Canonin palkittuun tulostuksen- ja skannauksenhallintaratkaisuun, jonka ominaisuuksia ovat esimerkiksi turvatulostus ja tehokkaat työnkulut. Print In City
-pilvialusta tarjoaa tietoturvallisen maksujärjestelmän.

Kysy lisää omalta Canon-yhteyshenkilöltäsi
tai sähköpostilla: demand@canon.fi
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