
Brothers klik-prisløsning (MPS-løsning) samt professionelle 
inkjetprintere effektiviserede arbejdsdagen hos integrerede 
institutioner i Tyskland.

Printere spiller en vigtig rolle for de integrerede 
institutioner - Elbkinder Centres - i Hamborg. På trods 
af stadigt stigende digitalisering, skal de nemlig stadig 
udskrive og scanne mange vigtige dokumenter i flere 
forskellige formater, hver dag. Til det formål har de brug 
for professionelle alt-i-én printere, der kan løse 
opgaven hurtigt og effektivt.

Forskellige behov for print

Det er nødvendigt for disse institutioner at sikre at alle 
udskrifter er af høj kvalitet, når der skal printes 
dokumenter og publikationer i de karakteristiske 
"Elbkinder-farver”. 

Det er nemlig meget vigtigt for institutionerne at være 
synlige og fremstå professionelle, siger hr. Kevin Einig, 
der er administrativ repræsentant for den integrerede 
institution Schwebengrunds i Hamborg, som hver dag 
tager sig af omkring 190 børn.
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Alt-i-én printere, der enten er defekte eller i stykker, 
ville skabe reelle problemer for Elbkinder institutionerne. 
Vigtige dokumenter og fakturaer ville ikke kunne 
udskrives  – hvilket ville forstyrre hele institutionens 
arbejdsgang. De har en laserprinter til rådighed, til brug 
i nødstilfælde, men de dokumenter, den kan 
producere, opfylder imidlertid ikke længere deres høje 
krav til udskriftskvalitet. 

Da der er stor efterspørgsel på trykte materialer hos 
Elbkinder, hver eneste dag, har institutionerne brug for 
printere, som leverer udskrifter af høj kvalitet, og som 
samtidig er både driftssikre, effektive og miljøvenlige.

Driftssikkerhed og bæredygtighed 
er vigtige egenskaber

Det var vigtigt for Elbkinder at vælge teknologi, som 
ville hjælpe dem med at optimere deres printer-
infrastruktur og opfylde deres specifikke krav. Nogle af 
de printere, der tidligere blev brugt af Elbkinder kunne 
ikke følge med deres krav og fik tekniske vanskelig-
heder med jævne mellemrum. 

Brothers inkjetprintere MFC-J5930DW og MFC-
J6935DW er bedst til at dække Elbkinder-
institutionernes print- og scannebehov, ifølge hr. Einig.

Da mobilt print er et vigtigt element i Elbkinders fremtid, 
skal de nye printere have wi-fi, så man kan udskrive 
direkte fra en smartphone eller tablet. Nogle af 
institutionerne har lanceret pilotprojekter, der bruger
iPads, som forbindes til deres administrative netværk 
ved hjælp af WLAN. På grund af loven om 
databeskyttelse er dette dog endnu ikke gennemført 
fuldt ud i alle institutioner.

Kompatibilitet i det virtuelle miljø

MFC-J5930DW
• A3-print samt scan, fax og kopi op til A4
• Dobbeltsidet print scan, fax og kopi op til A4
• Hurtigt print (første side ud på 6 sek.)
• PCL6 og PostScript 3 emulering
• Nem at betjene og nem udskiftning af blækpatroner
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Det var ikke kun det overordnede forhold mellem pris 
og ydeevne, der overbeviste Elbkinder om at vælge 
MFC-J5930DW og MFC-J6935DW. Også deres 
samarbejde med Brothers Support spillede en vigtig 
rolle. "Andre udbydere tilbyder bare ikke denne form for 
støtte", siger hr. Einig.

Selvom der ikke har været nogen problemer til dato, 
har institutionen haft fokus på garantiordningen, inden 
de købte. I Danmark får man 3 års garanti med on-site 
SWAP-service på disse to modeller, ved registrering på 
Brothers hjemmeside senest 60 dage efter købs-
datoen.

Et andet afgørende kriterium var den enkle og intuitive 
måde, som printerne arbejdede på. Udskiftning af 
blækpatroner er enkel, også for brugere, der ikke har 
flair for teknik. Og alt-i-én printernes avancerede 
papirhåndtering gør det muligt for personalet at opfylde 
de specifikke krav der er til print, scan, kopiering og 
fax, op til A3, hvilket giver fremragende udskriftskvalitet 
og lave driftsomkostninger.

Elbkinders personale er særligt glade for Brothers 
Scan-til-Email-funktion. Den gør dem i stand til at 
sende scannede dokumenter direkte fra printeren via 
e-mail. Scan-til-USB-funktionen gør det muligt at 
gemme det scannede dokument som en PDF på en 
USB-nøgle, så det er nemt at få adgang til filen, hvis 
den skal udskrives igen i fremtiden. 

Kvalitet, der overbeviser 

Konceptet Brother Managed Print Service (MPS), som 
integrerer enheder i EPP FLEX (Easy Payment Plan), 
gør det muligt at reducere og forenkle arbejdsbyrden 
på en daginstitution ved at sørge for automatisk 
levering af blækpatroner.

Så snart blækniveauet på en patron når et bestemt 
punkt, vil Brother MPS automatisk udløse en ordre og 
en ny blækpatron sendes ud til den korrekte institution. 
Dette sikrer, at de modtager nye forsyninger på det 
rigtige tidspunkt, så printflowet ikke forstyrres. 

Mere fleksibilitet med Brother MPS
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Brothers printere er nu blevet brugt på Elbkinders 
integrerede institutioner siden februar 2017, og giver 
medarbejderne de muligheder og funktioner, der er 
brug for i hverdagen. Med indbygget automatisk 
levering af blækpatroner, er alt, hvad de skal gøre nu, 
at skifte blækpatronerne, når de har modtaget dem. 
Så de i stedet kan fokusere på at passe børnene.

MFC-J5930DW og MFC-J6935DW har gjort Elbkinder i 
stand til at opfylde alle kvalitetsstandarder, og selv de 
forskelligartede formater, der er vigtige for institutionen, 
kan nu udskrives problemfrit.

Printerne har alt, hvad en institution som Elbkinder 
behøver, for at give den bedst mulige arbejdsgang. 
"Brugerfladerne er enkle, intuitive og sjove at bruge", 
konkluderer hr. Einig.

MFC-J6935DW
• A3-print, -scan, -fax og -kopi 
• Dobbeltsidet print scan, fax og kopi op til A3

Brother – altid "at your side"

KONTAKT OS
For mere information, kontakt Brother Nordic A/S:

Telefon : 43 31 31 31
E-mail: info@brother.dk
Hjemmeside: www.brother.dk
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