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EN MERE EFFEKTIV HVERDAG



XP Digital arbejder for at gøre din hverdag mere effektiv. Siden 
etableringen i 2002 og frem til i dag, har vi rådgivet og leveret 
løsninger og services, der optimerer arbejdsgange inden for 
dokumenthåndtering og drift af printerinstallationer. 

Vi har branchens største produktudvalg som omfatter kopi, print 
og multifunktionsmaskiner til kontorer, digitale printere og  
farveprintere til produktionsmiljøer samt alt i kontorprodukter.

SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

”Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes  
behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning”

XP Digital samarbejder med de største hardware og software  
producenter i branchen, og vores konsulenter er altid ajour med 
det nyeste indenfor print og dokumenthåndtering. Det betyder, 
at vi altid kan tilbyde dig unikke og skræddersyede dokument-
løsninger.
De virksomheder vi samarbejder med, kan derfor fokusere på  
deres kerneforretning, og være klar til at møde fremtidens krav 
om øget produktivitet i deres markeder. 

MPS (Managed Print Services) er XP Digital’s styret printløsning, der 
er tilpasset dine forretningsmål. Vi har den teknologi, de ressourcer, 
og den erfaring, som du kræver.

MPS automatiserer og optimerer den daglige drift og arbejdsgange 
indenfor printmiljøer. Få øjeblikkeligt resultat på grund af proaktiv  
administration og support, forbrugsstoffer, vedligeholdelse og  
reparationskald uanset fabrikat eller mærke.

DET SIGER VORES KUNDER:

“Automatisk Toner Bestilling har gjort, at 
vi har reduceret i de ressourcer, der blev 
brugt på en tonerbestilling på tværs af 
organisationen, og det betyder, at vi nu 
kan bruge tiden på ting, der virkelig  
skaber  værdi  på  bundlinjen.”

Jens Bo Hansen
Finance Director

Med ATB - Automatisk Toner Bestilling behøver du aldrig mere at 
løbe tør og ikke kan printe eller kopiere. Vi leverer tonere til alle 
printermærker og kopimaskiner. 

Højeste AAA kreditrating 

Lokalt, nationalt og globalt salg og service af Hardware 
og Software til dokumenthåndtering

Samarbejdspartner med Børns Vilkår

XP Digital, XP Supplies og Hjerte112
XP Digital løfter hele opgaven fra planlægning  til implementering af løsningerne.



SOLUTIONS SOFTWARE

LAD OS GUIDE DIG TIL EN LØSNING DER KAN 
GØRE DIN HVERDAG MERE EFFEKTIV

Som certificeret forhandler af HP, Konica Minolta og Xerox tilbyder 
vi hele porteføljen af løsninger fra små printere til store  
professionelle produktionsmaskiner, samt en stor bredde af  
software løsninger. 

XP Digital samarbejder med producent uafhængige software 
leverandører indenfor data og dokumenthåndtering. Dette gør 
vi for at sikre dig den bedste løsning indenfor dit speciale.

Aqoola udvikler softwareapplikationer til digitalisering og auto-
matisering af processer til håndtering af leverandørfakturaer, som 
er hurtigere at implementere, nemmere at betjene og giver bedre 
afkast end konkurrenterne. 

Autostore er med til at sikre din håndtering af digitale og 
analoge papirdokumenter, vi hjælper med optimering af arbejds-
gange og sikrer optimal udnyttelse af medarbejdernes arbejds 
rutiner med dokumenter. 

PaperCut  hjælper dig med at tracke print, optimere printløsninger, 
printkontering og sikring af fortrolige print. Du oplever en nemmere 
adgang til print, mere oppetid og en minimering af print volume.
PaperCut bruges også til iPad, Mobil og driverløs Web udprint.

DET SIGER VORES KUNDER:

”Vi har valgt at benytte XP Digital til opti-
mering af vores maskinpark – og har ikke 
fortrudt. Vi har igennem hele forløbet 
oplevet en kompetent behovsafdækning 
og rådgivning. Jeg har tidligere deltaget i 
flere lign. Implementeringer og har aldrig 
oplevet en der har kørt så gnidningsløst 
som denne med XP Digital ved roret. 
Vi har opnået reduktion af print, besparel-
ser på serviceomkostningerne – og elimi-
neret rod i printerrummet. ”  

Hans Slott
IT Support Manager,
Group M

Vi har stor indsigt i vores kunders forretning og rådgiver på 
baggrund af en grundig analyse om, hvordan din virksomheds 
dokumenthåndtering kan blive mere effektiv. 

Samtlige af XP Digitals dedikerede medarbejdere er uddannede i 
de processer og værktøjer, vi benytter i vores rådgivning, og vi har 
fagspecialister inden for drift af printerinstallationer, grafisk 
produktion, farvestyring og software løsninger.

ContracCare skaber overblik. Hvad koster det at overse opsigelses-
frister på kontrakter der ikke skal fornys? Har I abonnementer der er 
bestilt af medarbejdere der ikke længere bruger dem? Kan ledelsen  
se de aftaler der er indgået ude i organisationen? 

Print, Kopi, Scan, Produktionsprint og 3D Automatisering, Arkivering, GDPR
Et bredt sortiment af markedets bedste produkter indenfor Print , Kopi, Scan, Produktionsprint og 3D 
sikrer at XP Digital altid kan finde den rette løsning set i forhold til nuværende og fremtidige behov.

Effektivisering, sikkerhed og økonomi er nøgleordene der beskriver XP Digitals softwareløsninger. 
Alle har til formål at fremtidssikre i forhold til moderne krav og behov for automation.



SUPPLIES WEBSHOP

I vores webshop, hvor alt i kontorprodukter findes, kan du nemt 
og bekvemt handle når det passer dig.

Som kunde hos os, får du tilknyttet din egen konsulent som altid 
kan råde og vejlede dig om produkterne, men også i hvordan du 
gør shoppen personlig ud fra dine ønsker. Det giver dig overblik 
over dine indkøb og favorit produkter.

Vi er Europas 4. største Xerox toner leverandør, og med over 17 års 
erfaring i kontormarkedet har vores dedikerede team oparbejdet 
en stor viden for at sikre dig de bedste produkter og løsninger.  

INTELLIGENTE KAFFELØSNINGER

Lad os klare dine toner bestillinger. 
Med ATB - Automatisk Toner Bestilling behøver du aldrig mere at 
løbe tør og ikke kan printe eller kopiere. Vi leverer tonere til alle 
printermærker og kopimaskiner. 

Vi har papir og medier der passer til alle typer opgaver lige 
fra brochuremateriale, præsentationer, tilbud, visitkort eller  
vinduesetiketter. Ud fra en opgavebeskrivelse kan vi rådgive om 
hvilken type af medie der sikrer det bedste resultat. 

Kontorartikler til hele kontoret Partner til YellowBeard

HJERTE112
Hjertestartere og Brandmateriel
Hvert år bliver 3.500 mennesker ramt af hjertestop – kun 10 % bliver reddet! Hjerte112 har markedets 
bedste hjertestarter, som alle kan betjene, og som har alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

VI HAR ALT TIL KONTORET ...  OGSÅ DET DU IKKE VED DU MANGLER.  
BESTIL PÅ  WWW.XPSUPPLIES.DK ELLER PÅ TLF. 70 20 33 10

Vores mission er at tilbyde de beste kaffeløsninger til de danske arbejdspladser.

Med en Hjerte112 løsning handler det om liv. Kompromis er ikke 
en løsning, og derfor er samtlige produkter og ydelser nøje udvalgt 
ud fra de strengeste krav. 

Hjerte112 er en af de eneste, der leverer løsninger, som over-
holder alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger, kombineret med 
muligheden for onsite service, der sikrer, at udstyret altid er 100 %  
funktionsdygtigt og opdateret med nyeste software.

Udover hjertestarter løsningerne tilbyder vi et bredt sortiment af 
forskellige typer af brandslukningsmateriel og i forskellige størrelser, 
så det er muligt at sikre både små og store områder uanset brand-
slukningsbehov. Det er afgørende, at valget af brandsluknings 
materiel passer til netop den situation, man står i.  
 
Hjerte112 er også dansk importør og forhandler af Bridgehill 
brandtæppet, som kan kontrollere enhver type brand i personbil  
eller SUV på få sekunder. Læs mere på www.hjerte112.dk.

WebShop med over 60.000 varenumre, eller personlig betjening når du bestiller.
XP Supplies er den komplette leverandør til hele kontoret.

YellowBeard er importør af FRANKE som er en schweizisk kaffemaskine 
producent der udvikler nogle af markedets førende kaffemaskiner. Du 
kender dem nok fra Starbucks self-service stationerne hvor man får 
den gode kop kaffe. Vi udvælger den bedste FRANKE kaffemaskine, 
som passer lige til jeres behov. Ingen virksomheder er ens – Så derfor 
bør kaffemaskinerne heller ikke være det.

Vores kaffebønner fra YellowBeard er nøje udvalgt og 100% 
Arabica, økologiske eller Fairtrade. Kombinationen af kaffen og 
kaffebryggeren garanterer at du kan nyde en god kop kaffe lige 
efter din smag.



EN MERE EFFEKTIV HVERDAG
Siden 2002 har vi rådgivet og leveret løsninger og services,

der optimerer arbejdsgange inden for dokumenthåndtering og drift af printerinstallationer.
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