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 Om os
Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner,  
herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte 
pris og den aftalte tid.

Office Partner blev grundlagt af Gert Kjæhr i 1999 og er i dag vokset til en af Nordjyllands 
største forhandlere af kontormaskiner og kaffeautomater med pt. 16 ansatte. Vi står for salg, 
service, implementering af løsninger samt efterfølgende leverancer af toner, papir og kaffe. 

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både 
tilkaldetid og fleksibilitet.  
 
Office Partners konsulenter og teknikere holder løbende kunderne ajour med udviklingen inden 
for vores produktsortiment. På den måde kan man altid vælge og sikre sig den løsning, der 
dækker virksomhedens behov mest optimalt – netop nu. Dette kalder vi teknologisikring. 
 
Når ordet falder på service, kan vi tilbyde et stort netværk af veluddannede, erfarne teknikere og 
it-supportere, som sikrer kunderne den maksimale effektivitet. 
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 Kopi og print
At vælge multifunktionssystemer – bestående af kopi, print og scan – til kontoret er ikke nogen 
nem opgave. Der er meget, der skal overvejes – eksempelvis skal man sammenligne funktion og 
pris. Selvom mange specifikationer ser ens ud, kan de enkelte maskiners faktiske ydelse variere 
meget.

Hvordan kan man så med sikkerhed vide, om et multifunktionssystem opfylder kravene på 
virksomhedens kontor?

Til det formål tilbyder vi en behovsanalyse, der kan øge virksomhedens effektivitet på print-, 
kopi- og scanningsopgaver. Dette giver en daglig tryghed.

Office Partner er den lokale forhandler af:

Vi har siden virksomhedens start været eksklusiv forhandler af Sharp kopi- og printprodukter 
samt tilhørende office-produkter. 

Med sit sortimentet tilbyder Sharp en 
bredde, kun få leverandører kan matche. 
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Softwareløsninger
Kopimaskiner og printere bliver en mere og mere 
integreret og vigtig del af en virksomheds interne it-
struktur. Sharps produkter har simpel betjening og 
enkel integration, hvilket gør, at de let kan kombineres 
med allerede eksisterende systemer.

Vi tilbyder også egne software-løsninger, som kan 
lette den daglige drift og dokument håndtering.

Her er et udpluk af vores mest populære løsninger.

Follow me
Hvis man oplever, at printede dokumenter forsvinder, eller at der ofte er kø ved printeren, er den 
såkaldte ”follow me-software” en praktisk og enkel løsning. Med denne løsning følger printet 
kunden, uanset hvilken maskine man vælger at hente det på. 

Drivve Print Mobility
Drivve Print Mobility giver mulighed for at printe fra enheder såsom smartphones, Apple iPad 
og bærbare computere uden at skulle installere en printdriver. Dette giver nye muligheder for 
eksempelvis gæster, kunder, studerende og øvrige medarbejdere.

Drivve Print har indbygget ”sikker print”. Print og frigiv jobbet via QR-koder.

Drivve Image
Drivve Image er software, som sikrer sikker og enkel scanning til arkiv på kundens it-system. 
Ved hjælp af et indbygget tastatur på Sharps MFP-produkter kan man let og enkelt definere sine 
dokumenter, så de ”lander” det rigtige sted i arkivet.

Fakturahåndtering 
Med en god scanner fra Sharp med indbygget OCR-genkendelse sparer man bogholderiet for 
rigtig meget arbejde og frigør dermed mange ressourcer. Den nyeste scanningsteknologi giver 
store tidsbesparelser, når det gælder mere trivielle arbejdsrutiner. Med programmet Invoices 
kan scanneren automatisk genkende fakturaer og hente alle de ønskede informationer såsom 
kreditornavn, adresse, fakturanummer, beløb m.v. direkte over i økonomisystemet. Det sparer 
bogholderiet for tidskrævende indtastning af standardinformationer.

Vi foretager altid gerne en dybdegående analyse af virksomhedens behov og viser vores 
systemer frem i eget showroom i Aalborg.
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Printere
Vi bestræber os på at være totalleverandør og 
servicepartner af kontormaskiner. Derfor er det helt 
naturligt, at vi også leverer og servicerer laserprintere 
 til alle kundetyper. 

Vi leverer de printere, der er mest driftssikre og fleksible, 
og som passer til flest mulige systemer.

Office Partner er forhandler af:

Storformat-print
Mange grafiske virksomheder som eksempelvis 
arkitekter, ingeniører og entreprenører har brug for 
print i større format end A3.

Office Partner leverer derfor også storformat-
printere til ethvert behov. Der findes mange 
forskellige behov og krav. Sortimentet strækker 
fra sig A0- til A2-print – og fra plakat  
til store stregtegninger.

Office Partner samarbejder med HP om 
storformatprint.
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 Kaffeautomater
Vi er totalleverandør af kaffeudstyr og kaffeløsninger til virksomheder. Vores sortiment af 
kaffebryggere, kaffeautomater og fuldautomatiske kaffemaskiner er bredt, og vi kan løse 
opgaver af alle størrelser.

Men udstyr alene gør det ikke. Den gode kaffesmag er også afhængig af den kaffe og de 
ingredienser, der bruges. Vi leverer et bredt udvalg af forskellige kaffemærker både inden for 
instantkaffe, formalet kaffe eller ristede hele bønner. 

Kontakt os for en analyse og gennemgang af virksomhedens muligheder. Herefter er det let at 
bestille online via vores webshop.

Office Partner er certificeret salgs- og serviceleverandør af kaffeautomater fra:
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Service og support
Tegn en driftsaftale, og lad os håndtere 
besværet
Med en driftsaftale overtager vi driften af 
eksisterende printere og kopimaskiner baseret på en 
fast sidepris – uanset hvilken maskine der er tale om. 
Når aftalen indgås, udskifter vi efter behov hele eller 
dele af den eksisterende maskinpark. 

Vores kaffeautomatløsninger skræddersys til Jeres 
behov og ønsker. Vi kan tilbyde alle vores automater 
på køb eller leje med tilhørende serviceaftale.

Med en Office Partner driftsaftale er hele virksomhedens maskinpark samlet i en løsning – det 
sikrer større overblik, bedre gennemskuelighed og en bedre økonomi.

Fast lav sidepris
En driftsaftale med Office Partner betyder en fast lav sidepris på samtlige print – det vil sige 
alle print fra selv den mindste kontorprinter til den største multifunktionsmaskine. Sideprisen 
inkluderer alt – herunder service, forbrugsstoffer samt eventuel udskiftning.

På den måde forvandles en ellers uoverskuelig variabel udgift til en forudsigelig og fast 
omkostning.

Teknologisikring
En driftsaftale er fleksibel og kan på ethvert tidspunkt justeres, hvis virksomhedens behov 
ændrer sig eller den teknologiske udvikling giver nyere og bedre muligheder. Man risikerer med 
andre ord ikke, at den pågældende printløsning bliver forældet.

Overblik og gennemskuelighed
En driftsaftale med Office Partner er synonym med større overblik og enklere håndtering. 
Aftalen sikrer en sammenhængende løsning, hvor de enkelte maskiner arbejder optimalt – både 
indbyrdes og sammen med virksomhedens it-system. Samtidig er det slut med at bestille 
service og forbrugsstoffer hos et virvar at forskellige leverandører. Med en driftsaftale har vi 
altid et overblik over hele kundens maskinpark, og der er kun ét sted, man skal henvende sig.



Hjemmeside og webshop
Via hjemmesiden www.office-partner.dk er det nemt at bestille service og tilbehør til vores 
produkter. Vi tilbyder alt, hvad hjertet kan begære af bl.a. kopipapir, LCD-tv, kaffe, krus, 
chokolade og ikke mindst toner til Sharp, HP, OKI – kun  fantasien sætter grænser!

Her ses et lille udpluk fra vores webshop.

Office Partner
Vandmanden 10B
9200 Aalborg SV
T: 96 314 666
M: info@office-partner.dk
www.office-partner.dk
 


