
For at undgå, at jeres printer går i stykker
eller begynder at printe i dårlig kvalitet, kan
man med fordel selv rense printeren. Vi
anbefaler, at man en gang i mellem får
renset labelprinterne med en rensepen. Det
kan forlænge printerens levetid og sikre flot
print på labels, når man får renset og fjernet
gammelt lim, farve og støv. Vi guider jer
gerne i gennem renseprocessen, som tager
ganske kort tid og gør en stor forskel for
printerens ydeevne. 

Mange virksomheder har haft ekstra travlt med at sende ordre afsted til kunder under Coronakrisen. Online
handlen toppede med Black Friday og juleindkøb. Men købemønsteret er ændret og stiller større krav til

produktion, lagerstyring og ordrehåndtering. Jeres labelprinter et vigtigt værktøj til at printe labels.
Hvordan fungerer jeres labelprintere? Trænger de til et servicetjek?
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Skulle der være behov for reparation eller
udskiftning af reservedele, f.eks. et nyt
printerhoved er vi nogle af de eneste, som
forhandler originale reservedele og har et
rigtig godt samarbejde med vores primære
leverandører Honeywell og Zebra.  Vi er
certificerede Honeywell og Zebra
forhandlere og vi kan reparere på vores eget
værksted eller sende produktet direkte til
vores leverandør.

Har jeres labelprintere været på overarbejde
i en længere periode, er det fornuftigt at
tage et helbredstjek på dem. Hvis I ønsker,
at driften på lageret fungerer så godt som
muligt, er det nødvendigt at passe og pleje
printerne og være på forkant med driften.
Så sikre I, at jeres printere holder så længe
som muligt. Vi tager altid gerne en
uforpligtende snak med jer og rådgiver jer
om vedligeholdelse af labelprinterne.

Fungerer jeres labelprintere optimalt?

Sådan sikrer I, at jeres labelprintere holder længe 

Kontakt  os for en uforpligtende snak om vedligeholdelse af jeres labelprintere
Telefon: 44850238   I  Email: Hs@bbdata.dk 
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