THE

CLEVER

PEOPLE
Slim voor kantoor

VAN VERDIENMODEL NAAR BEDIENMODEL
VOOR EEN MKB-COMMUNITY
Wij bedienen jouw kantoorwensen. We zijn het aanspreekpunt geworden op het gebied van kantooroplossingen en
tegelijkertijd willen wij een MKB-community vormen. Vanuit hier helpen we elkaar verder als trotse partners. Onze
eerste stop was de printermarkt. Bestaande verdienmodellen breken we hier open, we slaan het stof van de voorwaarden en trekken service naar een ultiem niveau. Dit hebben we doorgepakt naar andere markten: van telefonie,
scannen en kantoorartikelen. En we zijn nog niet klaar. Wij gaan verder voor slimmere leasecontracten voor auto’s,
IT-hardware en meer. Deze revolutie start samen met onze klanten en altijd clever uitpakt voor jouw kantoorzaken.
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ONZE CLEVER OPLOSSINGEN

CLEVER
PRINTING

CLEVER
SCANNING

CLEVER
LEGAL

CLEVER
VOIP

Meedenken als het kan,
oplossen als het moet
“Toen we zochten naar printers/copiers kwamen we uit bij The Clever People. Vooral
de scherpe prijzen zonder concessies te doen aan de kwaliteit, waren voor ons een
belangrijke reden om zaken te doen. Na de overeenkomst werd alles snel geleverd
en geïnstalleerd. We hadden na de installatie een paar kleine opstartprobleempjes
en die werden meteen opgelost. Kortom, voor ons een heel prettige samenwerking
in het voortraject waarin The Clever People echt meedacht en ik ben ervan overtuigd
dat het zo zal blijven!”
Eric Dahmen
IT Manager

Doorvragen zit in hun DNA
“Bij The Clever People voel ik me gewaardeerd. Je krijgt geen standaardoplossingen
aangeboden. Doorvragen zit in hun DNA waardoor elke vraag van ons ook een eigen
oplossing krijgt en de printkosten laag blijven. Hun deskundigheid en klantgerichtheid straalt vertrouwen uit en zorgt ervoor dat ik mij kan focussen op mijn andere
taken. Als een van onze medewerkers een vraag heeft, dan pakken ze die ook direct
op waardoor de gebruikers van onze printers zich altijd perfect geholpen voelen.“
Nick Ooms
Hoofd afdeling KAM & ICT

Verbeteren van bestaande zaken wordt erg gewaardeerd
“Bij telefonie heb je zoveel aanbieders dat je soms door de bomen het bos niet meer
ziet. Bij The Clever People vond ik de benadering lekker no nonsens en to-the-point.
Ze kwamen ook echt met oplossingen voor onze problemen en hebben bestaande
zaken verbeterd. Ook als er even iets stroever liep dan werd het gelijk uiterst goed
opgepakt. En dat waarderen we natuurlijk enorm. Ik ben gewoon heel erg tevreden
over de samenwerking tot dusver.”
Beau van de Pol
Manager IT-operations
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FREQUENTLY ASKED:
“NEVER” QUESTIONS
Wordt de overeenkomst automatisch verlengd?

NEVER, hij stopt automatisch

Verhogen jullie de prijs tussendoor?

NEVER, indexatie doen wij niet aan

Worden scans ook in rekening gebracht?

NEVER, dit doen wij nooit

Krijg ik tussendoor nacalculaties voor afdrukken
per maand, kwartaal of jaar?

NEVER, uw printbundel is voor de hele looptijd

Heeft kleur een andere prijs dan een zwart-wit
afdruk?

NEVER, het maakt niet meer uit

Moet ik extra betalen voor OCR functionaliteit?

NEVER, dit is bij ons een standaard dienst

Huur ik nu een tweedehands machine voor deze
zeer scherpe prijs?

NEVER, bij levering krijgt u een certificaat
van de fabrikant waaruit blijkt dat de machine
fabrieksnieuw is

Moet ik extra betalen voor automatische
tonerbestellingen?

NEVER, is altijd standaard bij ons om u beter en
sneller te ondersteunen

Moet ik extra betalen om binnen 4 uur een
vervangende machine te krijgen?

NEVER, dit is standaard

Moet ik de machine inleveren na de afgesproken
looptijd?

NEVER, u mag de machine kopen of verder
huren, u bepaalt

Kijk ook op thecleverpeople.nl
Bel 0850-201510 of mail naar info@thecleverpeople.nl

SLIM VOOR KANTOOR
Bij The Clever People doen we het anders. We werken alleen
met heldere voorwaarden, ultieme service en kortlopende
contracten tegen de scherpste prijs. Dat kunnen we dankzij
twee dingen: ruim 20 jaar ervaring als ondernemers en door
van onze website het startpunt te maken voor álles. Van
aankoop tot serviceverzoek. Alle schakels en overbodige
zaken zijn eruit. Zo blijft alleen het beste over.

VAN VERDIEN NAAR
BEDIENMODEL
Ons doel is om bestaande verdienmodellen open te breken.
We weten waar de mosterd gehaald moet worden. We slaan
het stof van de voorwaarden en trekken service naar een
ultiem niveau. Dat geldt voor printen, kopiëren, scannen en
telefonie. Bovendien kun je bij ons terecht om je zakelijke
contracten snel en effectief te laten checken op de meest
voorkomende valkuilen. Wel zo slim, want uit onderzoek
blijkt dat een groot deel van de bedrijven zakelijke
contracten slecht lezen en te makkelijk tekenen.
Lees in deze brochure meer over onze oplossingen.

CLEVER
PRINTING
In een wereld waarin we steeds minder papier
gebruiken, wil je slim printen.
Daarom hebben we twee Clever People modellen geselecteerd.
Die kunnen precies wat je wilt en voor wat je écht gebruikt.
Andere wensen? We vullen ze graag Clever in.
Bel ons en we helpen je direct verder.

Kleuren afdruk even goedkoop als zwart-wit afdruk
Korte looptijd van 3 jaar
All-in printbudget voor hele looptijd
Storing? Vervangen binnen 4 uur
Inclusief onderhoud, toners, helpdesk, arbeid
Vaste prijs, geen indexering
Geen automatische verlenging, overeenkomst stopt na 3 jaar.
Geen onverwachte nacalculaties (periodieke updates)
Geld terug als je budget over houdt*

Voor alle specificaties, kijk op thecleverpeople.nl/clever-printing
bel 0850-201510 of mail naar info@thecleverpeople.nl
* Vraag naar de voorwaarden

CLEVER
PRINTING

€ 99,-

*Het getoonde model kan afwijken van het daadwerkelijke model.

€ 69,-

*Het getoonde model kan afwijken van het daadwerkelijke model.

CLEVER OFFICE HUB 2552ci

CLEVER OFFICE HUB 350ci

• A3 kleurenprinter MFP inclusief all-in serviceovereenkomst

• A4 kleurenprinter MFP inclusief all-in serviceovereenkomst

• Kleur en zwartwit printen in A3 en A4

• Kleur en zwartwit printen in A4

• Snelheid 25 pagina’s per minuut

• Snelheid 35 pagina’s per minuut

• Geen indexatie op de afgesproken prijs

• Geen indexatie op de afgesproken prijs

• Geen automatische verlenging, na 3 jaar stopt de
overeenkomst

• Geen automatische verlenging, na 3 jaar stopt de
overeenkomst

• Budgetvolume van 90.000 afdrukken over 3 jaar

• Budgetvolume van 36.000 afdrukken over 3 jaar

• Geen tussentijdse (per maand, kwartaal of per jaar)
nacalculatie meer

• Geen tussentijdse (per maand, kwartaal of per jaar)
nacalculatie meer

• Geen onderscheid meer tussen een kleur of zwartwit afdruk, een afdruk is gewoon een afdruk

• Geen onderscheid meer kleur of zwart-wit afdruk,
een afdruk is gewoon een afdruk

• GDPR 2018 ready printen

• GDPR 2018 ready printen

• Office 365 en Google Suite gecertificeerd printen en
scannen

• Office 365 en Google Suite gecertificeerd
printen en scannen

Voor alle specificaties, kijk op thecleverpeople.nl/clever-printing
bel 0850-201510 of mail naar info@thecleverpeople.nl

CLEVER
SCANNING
Dokoni FIND scant al je bestanden in no-time.
En dan bedoelen we echt al je bestanden.
Alles wat in je e-mail staat, op servers, SharePoint en zelfs op je bureaublad en in de cloud. Het installeren is in een uurtje of 4 gedaan en verdient
zich razendsnel terug. Reken maar uit…

DokoniFIND
€ 99,- pm

Omdat de beschikbare hoeveelheid informatie
tegenwoordig nagenoeg onbegrensd is, zijn
kenniswerkers geneigd kostbare tijd en mankracht te
besteden aan het zoeken naar specifieke documenten.
Kosten die u had kunnen vermijden.
Met de uitgebreide indexeringstoepassing dokoni FIND
krijgen gebruikers toegang tot de vereiste informatie,
ongeacht de bestandsindeling of opslaglocatie. Met dokoni
FIND vindt de gebruiker snel en eenvoudig alle relevante
ondernemingsgegevens, zonder dat hij of zij met verschillende

gebruikersinterfaces en applicaties hoeft te werken. Omdat
dokoni FIND één toegangspunt biedt voor alle applicaties,
wordt inhoud uit verschillende gegevenssilo’s gecombineerd
en ondergebracht in een beveiligde algemene index en biedt de
gebruiker direct toegang tot alle resultaten waarvoor hij of zij
geautoriseerd is.
Met dokoni FIND kunnen gebruikers snel uiteenlopende
gegevenstypen zoeken en opvragen, dankzij een geïntegreerde,
universele index die wordt samengesteld uit de aangesloten
gegevensopslaglocaties, applicaties en databases.

Voor 99 euro per maand een ton
effectiever werken
Elk bestand in seconden gevonden
Iedereen kan fijn zijn eigen werkwijze behouden
Koppeling met AD
Licentie voor maar liefst 10 personen
20 minuten besparen per personeelslid, per dag!
In samenwerking met Konica Minolta

Voor alle specificaties, kijk op thecleverpeople.nl/clever-scanning
bel 0850-201510 of mail naar info@thecleverpeople.nl

CLEVER
SCANNING

Documenten vastleggen

Contentmanagement

Inhoud virtualiseren
Universele gegevenstoegang
Gegevensconnectiviteit
Inhoud converteren

Ondernemingsbrede zoekmogelijkheden
Gegevens blijven op hun plek
Centraal portal met SharePoint-gebruik
Geïntegreerde beveiliging
Eenvoudig op te schalen

Voor alle specificaties, kijk op thecleverpeople.nl/clever-scanning
bel 0850-201510 of mail naar info@thecleverpeople.nl

CLEVER
VOIP
Voor 99 euro per maand belt het hele kantoor
Bedrijven van 20 personen kunnen direct aan de slag met ons
CLEVER Voip abonnement. Is jouw onderneming groter of kleiner?
Vraag onze adviseurs dan om advies. Zij rekenen samen uit wat je
nodig hebt, zodat je geen cent te veel betaalt.

Slim vast en mobiel
bellen

Slim bellen
Bellen en gebeld worden als
vervanging van huidige ISDNcentrale en aansluiting
• Inclusief 20 nieuwe VoIP
toestellen
• Inclusief 2160 euro beltegoed over
de looptijd
• Nieuwe VoIP telefooncentrale
• Nummerblok van 10 nummer
inbegrepen

Slim vast en mobiel
inclusief ERP integratie

Is het aanbod te kort door de bocht
en wil je meer functionaliteit zoals;

Voor als je alles gekoppeld wilt
hebben zoals;

• Vast en mobiel bereikbaar op
uw mobiel en uitbellen vanaf uw
mobiel met uw zakelijk nummer

• Gecertificeerde koppeling met
AFAS, Exact, Microsoft Dynamics
of een andere ERP-omgeving

•P
 C bellen inbegrepen

Laat je wensen horen. Wij zorgen
voor de juiste oplossing en uiteraard
met een clever tintje.

• I ntegrate Skype for Business /
Microsoft Teams mogelijk
• Video bellen

• Instructies
• Portering van bestaande nummerblok van 10
• Plaatsing en installatie

Voor alle specificaties, kijk op thecleverpeople.nl/clever-voip
bel 0850-201510 of mail naar info@thecleverpeople.nl

CLEVER
LEGAL
Heb je een contract van een leverancier dat je
wilt laten checken? En wil je dat snel, grondig
en zonder dure juridische dienstverleners regelen?
Mooi! Dan ben je hier op het juiste adres. The Clever People
kennen de contractenbranche van binnen en buiten.
We maken ze tenslotte ook zelf.

Met The Clever People
weet je snel waar je
aan toe bent!

Advies bij aangaan
nieuw contract
Een nieuwe medewerker, een nieuw product, of
voor iets anders slimme voorwaarden opgesteld?
Dan wil je weten of die een beetje kloppen.
Of je goed bent ingedekt. Of misschien een
beetje te goed? Wij nemen deze last graag van je
schouders. Stuur de zakelijke overeenkomst toe en
wij checken het binnen 24 uur.

Of

Advies bij bestaande
contracten
Balen, je wilde een contract opzeggen, maar je bent
te laat of er staan lastige ontbindende voorwaarden
in. Wat zijn je rechten en plichten? Zijn er nog
mogelijkheden om er toch vanaf te komen?
Roep onze hulp in!

€ 99,- per check
of een bundel van 12 checks voor € 990,-

Binnen 24 uur
Professionele juridisch check
Vage voorwaarden eruit
Verborgen kosten zichtbaar
Tips voor verbeteringen contract

Voor alle specificaties, kijk op thecleverpeople.nl/clever-legal
bel 0850-201510 of mail naar info@thecleverpeople.nl
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