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We willen dat u een lucratief bedrijf kunt runnen door ScanToPDF-producten aan uw klanten te
verkopen. We zullen er alles aan doen om u als wederverkoper te helpen en bij te staan. U werkt met
een product dat ruim 35.000 gebruikers in 105 landen heeft en een bedrijf dat meer dan 18 jaar ervaring
op het gebied van documentscanoplossingen biedt. U kunt er dus op vertrouwen dat u een bewezen
product van een bewezen bedrijf verkoopt.
Als wederverkoper ontvangt u een unieke couponcode. Wanneer u deze code gebruikt om online of in
een aankooporder een ScanToPDF-product te kopen, ontvangt u 20% korting.

Nee, het is gratis, en u ontvangt 20% korting op de eerste order die u plaatst. Bovendien vragen we u
niet om een overeenkomstformulier te ondertekenen en vereisen we geen financiële investering van u.

We hebben een aantal gebundelde bedrijfsoplossingen en we kunnen onze plugin-technologie ook
gebruiken om een oplossing voor de meeste vereisten te configureren. Ga naar onze startpagina voor
informatie over al onze oplossingen en plug-ins.
Meer informatie op onze website
Oplossingen voor scannen in batches
https://www.scantopdf.com/nl/product/-in-department/departments/scannen-van-batches
Oplossingen voor batchbestandsverwerking
https://www.scantopdf.com/nl/product/-in-department/departments/bestandsverwerking
Als een standaardoplossing niet aan de wensen van uw klant voldoet, kunnen we u via onze plug-ins
helpen bij het ontwerpen en opzetten van een op maat gemaakte oplossing.
Plug-ins: https://www.scantopdf.com/nl/product/-in-department/departments/plug-ins-bestverkopende

Levering
Al onze software wordt elektronisch geleverd. We verstrekken de software niet op andere media. Alle
software moet met geschikte activeringssleutels worden geactiveerd. De wederverkoper kan de sleutels
voor de klant genereren op onze website www.scantopdf.com, of OIC kan deze op aanvraag offline
verstrekken. We brengen daarom geen leveringskosten in rekening.
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Leveringstijd is uiteraard niet van toepassing omdat de software elektronisch wordt geleverd. Houd er
echter rekening mee dat OIC alleen activeringssleutels verstrekt wanneer betaling (of bewijs van
betaling) is ontvangen. Dit geldt mogelijk niet voor sommige rekeninghouders (onderhevig aan
goedkeuring van OIC).

Alle ScanToPDF-software moet worden geactiveerd met sleutels specifiek voor de pc waarop de
software is geïnstalleerd. Activering kan als volgt worden uitgevoerd:
Online via de sectie Keys (Sleutels) van de websiteaccount die is gebruikt om de software aan te
schaffen. Op deze pagina vindt u meer informatie
https://www.scantopdf.com/nl/help-en-info/activering
Handmatig door sleutels aan te vragen bij licensing@oimaging.co.uk. Op deze pagina vindt u meer
informatie
https://www.scantopdf.com/help-info/activation/manual-request

Onderdeelnummers zijn beschikbaar op de productpagina's van onze website en worden opgenomen op
uw offerte in het veld Part Code (Onderdeelcode).

Actuele aanbevolen detailhandelsprijzen zijn beschikbaar op onze website www.scantopdf.com/nl
en op aanvraag bij info@oimaging.co.uk

Engels, Duits (Deutsch), Italiaans (Italiano), Frans (Français), Spaans (Español), Nederlands
Tsjechisch (Cesky), Deens (Dansk), Grieks (Ελληνικά), Noors (Norske), Pools (Polski), Portugees (Brazilië)
Zweeds (Svenska), Litouws (Lietuvių), Portugees (Portugal), Chinees (中文), Japans (日本語)
Welsh (Cymraeg)

ScanToPDF is Windows-software. Ga naar deze website voor de technische vereisten
http://www.scantopdf.com/help-info/technical-requirements

Wederverkopers krijgen standaard 20% korting op aanbevolen detailhandelsprijzen. Deze korting wordt
op alle offertes in het veld Reseller Discount (Wederverkoperkorting) opgenomen. Een hogere korting is
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beschikbaar na toestemming van OIC. De korting wordt berekend nadat alle andere kortingen zijn
afgetrokken, zoals korting voor meerdere exemplaren.

We bieden korting voor ENKELVOUDIGE ORDERS van meer dan 1 licentie. Onze staffelkortingen vindt u
op onze website. Ga naar https://www.scantopdf.com/nl/kortingen voor actuele kortingen
De toepasselijke korting wordt weergegeven op alle offertes die door ons verkoopteam worden
verstuurd. De korting wordt automatisch toegepast op de betaalpagina van de website.

Onze offertes omvatten altijd onze ondersteuning en GRATIS upgradepakketten, evenals OiC Remote
Assurance. De prijs hiervan is 25% van de CATALOGUSPRIJS VAN DE SOFTWARE. Dit is geheel optioneel,
maar we raden ALLE klanten aan gebruik te maken van deze optie, aangezien u zo VOORRANG bij
ondersteuning krijgt en recht hebt op GRATIS upgrades.
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•
Online via creditkaart/pinpas (via WorldPay Payment-gateway)
•
Online via PayPal
•
Online via automatische overschrijving (op aanvraag). U hebt 30 dagen om uw betaling te
voldoen
•
Aankooporder

Permanente activeringssleutels worden alleen verstrekt bij ontvangst van betaling of bewijs van betaling
(onderhevig aan beoordeling en goedkeuring door OIC). Tijdelijke sleutels worden verstrekt om
tegemoet te komen aan vertraging bij internationale betalingen.
Neem contact op met OiC en geef aan wat uw voorkeursbetalingsmethode is. Onze adviseurs versturen
dan de gewenste informatie. Een voorschot kan alleen op basis van uitnodiging worden verstrekt.

Ga naar deze webpagina voor online-informatie
http://www.scantopdf.com/nl/wederverkopers
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