
Jörgen har ordet
Garanterad kvalitet och sidantal
Vet ni att när er kund köper en återtillverkad (Remanufactured) tonerkassett från
Greenman är de garanterade både en mycket hög kvalitet på utskrifterna och att
antalet sidor är minst detsamma som på en originalkassett?

  
Detta säkerställs genom att våra kassetter tillverkas enligt två DIN standarder,
vilket betyder Deutsches Institut für Normung (Tyska institutet för standardisering).

 Den ena gäller för kvalitet på svarta (monochroma) utskrifter, DIN 33870-1 och den
andra för kvalitén på färgutskrifter, DIN 33870-2.

  
I den första inkluderas ISO 19752 (svarta utskrifter) som säkerställer att kassetten
ger minst lika många sidor som en originalkassett.

 I den andra inkluderas ISO 19798 (färgtskrifter) som säkerställer att kassetten ger minst lika många sidor som en
originalkassett.

  
Förutom detta har er kund dessutom gjort ett hållbart val genom köp av en miljövänlig produkt där de dessutom
sparar pengar.

  
Jörgen Wonisch
VD, Greenman AB

Påminnelse om OEM-chip samt nya
produkter
Nedan info skickades ut i nyhetsbrevet april 2021, här kommer den
igen som en liten påminnelse. Längst ner finns länk till våra nya
produkter.

  
HP har valt en inriktning på sin design/kodning av chipen i kassetterna
som gör det  i princip omöjligt att göra en Reengineering/workaround
av chipen för att inte bryta mot HP’s patent. I de flesta fall har vi allt
annat klart för att kunna lansera kassetten – men inte chipet.

  
I detta läge har vi tyvärr bara två val.

 
1. Inte lansera kassetterna alls
2. Lansera dem – men med de begränsningar detta innebär.

Kortfattat kan man beskriva ”begränsningarna” på följande sätt:
 Vår industri kan tillverka en Remanufactured kassett – men med ett använt HP original chip som sitter på den

tomma HP originalkassett som vi samlat in. Detta chip visar att kassetten är tom på tonerpulver redan när
kunden skall installera kassetten första gången, eftersom HP originalkassetten var tom när den togs ut från
skrivaren och skickades in i ett Returprogram för tomma tonerkassetter.

  
Det finns en flyer med tydlig information i varje tonerkartong om detta, som också anger vilka knappar man skall
trycka på för att ändå kunna skriva ut med vår tonerkassett.

 Detta innebär tyvärr i dagsläget att dessa kassetter INTE fungerar i Greenman’s Autotoner program (och inte
heller i konkurrenternas MPS program). Kassetten kommer alltid att visas som tom, och inga larm kommer att
genereras.
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När tonerpulvret i kassetten börjar ta slut får användaren ingen varning i displayen utan det första man som
användare ser är att utskrifterna börjar bli svaga/flammiga. Det vill säga precis så vi hade det med de allra flesta
kassetter fram till för runt 10 år sedan.

 Då vi har beslutat oss för att lansera dessa kassetter kommer vi att tydligt i benämningen ange begränsningen.
  

Men nu till något mycket roligare, listan över nya produkter i vårt sortiment. Den hittar du här
  

Alla nya artiklar kommer att finnas i shopen inom någon vecka. 

Vi presenterar Oscar
Krogager

 Visste du att...
Oscar har jobbat på Greenman sedan 2017 och
jobbar idag främst med inköp och autotoner. Han är
även en av oss här på företaget som tar hand om
reklamationsavdelningen. Emellanåt hoppar han in på
kundtjänst och svarar i telefon, på mail och skickar
ordrar. En mångsysslare vi inte klarar oss utan helt
enkelt!

  
På fritiden blir det en hel del dataspel, då framför allt
World of warcraft, det blir även en hel del promenader
och tid ute i naturen. Ett annat stort intresse är att
segla och några veckor varje sommar tillbringas på
familjens segelbåt som är en Mistinguette 29ft.

 
Fem snabba med Oscar
 
1. Ditt bästa tips för att må bra?

  
Vara ute i naturen, äta bra och sova ut.

  
2. Senaste SMS?

  
�🐭🥙🚨🚨🚨🚨

  
3. Vad är det bästa med Greenman?

  
Hur flexibla vi  är på att lösa våra partners önskemål

  
4. Vad kan du inte vara utan?

  
Skogen/Havet

  
5. Vad gör du på fritiden?

  
Cykling, Gaming, Segling, vandra ute i skog och natur

  
 

https://greenman.se/news-in-our-range/


Nytt år nya gröna möjligheter
 
Nu är det nytt år och för er som inte redan har spikat alla årets kampanjer, butiksjippon och marknadsplaner
kommer här Svenska och Internationella dagar med fokus på miljö och hållbarhet.

 Vill ni ha hjälp att spåna vad gäller skyltning eller annat kring detta, kontakta gärna oss på Greenman vi har
massor med idéer. 💚💚💚

  
21 mars Internationella skogsdagen
22 mars Internationella vattendagen

 26 mars Earth Hour
 22 april Internationella dagen för Moder jord ( jordens dag)

 5 juni World Environment Day
8 juni World Oceans Day
17 juni Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka

 29 september Återvinningens dag
 1 oktober Vegetariska världsdagen
 11 november Nordiska klimatdagen
  

Till hemsidan | Webshop 

Avanmälan
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