Informacja prasowa

Acer i PrinterLogic łączą siły, aby dostarczyć
klientom biznesowym z obszaru EMEA usługi
drukowania oparte na chmurze
●

Firmy Acer i PrinterLogic nawiązały współpracę, której celem jest dostarczenie klientom
korporacyjnym usług łatwego drukowania

Acer podpisał umowę dystrybucyjną i sprzedażową z PrinterLogic, światowym liderem
w dziedzinie druku opartego na technologii chmury. Celem współpracy jest zapewnienie usług
zarządzania drukiem klientom biznesowym w regionie EMEA.
Korzystając z rozszerzenia PrinterLogic, przeznaczonego dla Chrome OS, firmy mogą w prosty
sposób zrealizować proces migracji z usługi Google Cloud Print, której działanie dobiegło końca
w grudniu 2020 r. Klienci mogą wdrożyć rozwiązanie oparte na chmurze (Software as a Service SaaS), przenaczone dla wielu odbiorców i znacznie zmniejszające koszty druku oraz wsparcia
technicznego w firmach. Rozwiązanie PrinterLogic obsługuje wszystkie systemy operacyjne (nie
tylko Chrome OS) i umożliwia centralne zarządzanie drukiem dla wszystkich punktów końcowych
oraz urządzeń. Dzięki funkcji bezpośredniego druku IP zapewnia też bezpieczne wydruki lokalne.
Massimiliano Rossi, Wiceprezes ds. Produktów Biznesowych w Acer EMEA komentuje: Acer jest
zachwycony współpracą z PrinterLogic. Umożliwi ona firmom, sprzedawcom i klientom niezwykle
proste zarządzanie drukiem w opraciu o model SaaS. To usługa bardzo komplementarna w
stosunku do naszej obecnej oferty, ułatwiająca zakup i zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem
i usługami w ramach jednej umowy.
Rozwiązanie PrinterLogic przenosi zarządzanie drukiem na nowy poziom wygody, eliminując
wszelkie opóźnienia i potrzebę utrzymywania kosztownych serwerów – tłumaczy Garret Helmer,
Dyrektor ds. Marketingu w PrinterLogic. Użytkownicy mogą drukować z dowolnego urządzenia,
gdziekolwiek się znajdują, dzięki czemu druk jest wyjątkowo łatwy i ekonomiczny dla firm –
dodaje.

Usługa PrinterLogic jest już dostępna i będzie sprzedawana w regionie EMEA przez firmę Acer.
Aby uzyskać dostęp do demonstracyjnej wersji rozwiązania należy wypełnić formularz dostępny
na stronie https://try.printerlogic.com/acer-chrome/
O firmie Acer
Założony w 1976 roku Acer jest firmą zajmującą się sprzętem, oprogramowaniem i usługami, badaniami,
projektowaniem, sprzedażą marketingową i wsparciem innowacyjnych produktów, które poprawiają jakość życia ludzi.
Oferta produktów Acer obejmuje komputery osobiste, wyświetlacze, projektory, serwery, tablety, smartfony i
akcesoria do ich przenoszenia. Opracowuje również rozwiązania chmurowe, aby połączyć Internet rzeczy. Firma Acer
obchodziła 40. rocznicę powstania w 2016 roku i jest jedną z 5 największych na świecie firm zajmujących się
komputerami. Zatrudnia 7 000 osób na całym świecie i jest obecna w ponad 160 krajach. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.acer.com.

O firmie PrinterLogic
PrinterLogic dostarcza profesjonalistom z branży IT rozwiązania druku oparte na technologii chmury obliczeniowej.
Dzięki centalnie zarządzanej platformie druku IP, klienci PrinterLogic zapewniają swoim użytkownikom możliwość
bezpiecznego drukowania, w tym także mobilnego, a także wiele zaawansowanych funkcji, których pozbawione są
rozwiązania starszego typu. Firma była wielokrotnie umieszczana na listach najszybciej rozwijających się
przedsiębiorstw w Ameryce Północnej - Inc. 500 I Deloitte 500.
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