
To nye printere og en MPS-løsning  
fra Brother optimerede arbejdet og gav 
store besparelser hos Skovby Synshal.

Brother alt-i-en-farvelaserprinter 
  MFC-L9570CDW

Skovby Synshal havde oprindeligt købt to Brother-laserprintere 
af modellen HL-L3270CDW. De blev med tiden ret 
omkostningstunge, da printvolumen steg, og der skulle flere 
og flere tonere til for at holde trit med printbehovet. Det var 
nødvendigt at købe nye tonere hele tiden, og de valgte at købe 
dem online, hvor det var billigst. Dette var både tidskrævende, 
frustrerende og dyrt, så de ønskede sig en enklere og mere 
økonomisk printløsning, der kunne gøre hverdagen lettere  
samt frigive ressourcer internt i virksomheden.

Udfordringen

Løsningen
Ejeren af Skovby Synshal, Jens Chr. Pedersen, fik Brother  
til at regne på en bedre printløsning, og det viste sig hurtigt,  
at der kunne spares rigtig mange penge på at investere i to 
større printere, der var designet til at kunne imødekomme  
deres stigende printbehov. Derudover kunne man sikre sig  
en Brother MPS-løsning ( Managed Print Services ) med 
automatisk bestilling og levering af forbrugsstoffer.  
Investeringen, som disse printere udgjorde, ville ifølge 
beregningen have betalt sig selv hjem på under et år, 
hovedsageligt på grund af de lave omkostninger, der er  
på MPS-løsningen. 

Brother leverede en MPS-løsning til Skovby Synshal, der fjerner 
bekymringer om nedetid fra synshallen og lægger overvågning 
af forbrugsstoffer og service over til Brother. 

Automatisk bestilling og levering af tonere gør, at de i synshallen  
i højere grad kan fokusere på at gennemføre flere syn og tage 
sig af andre opgaver.

Synshallen købte 2 stk. MFC-L9570CDW alt-i-én farvelaser-
printere med farveprint, -scan, -kopi og -fax, som både er 
effektive og miljøvenlige.

Med MPS-løsningen fulgte også Brothers Service Pack, 
SWAPplus, som er en del af den 5-årige MPS-aftale.  
Denne løsning sikrer Skovby Synshal 60 måneders garanti 
på printerne og inkluderer udskiftning af alle sliddele, uden 
begrænsninger på print, hvilket giver optimal driftssikkerhed og 
betyder, at de i synshallen ikke skal bekymre sig, hvis uheldet 
skulle være ude.
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Kombinationen af en MPS-aftale og en SWAPplus Service  
Pack har betydet lavere omkostninger, større effektivitet og  
en velkommen tidsbesparelse for Skovby Synshal. 

Den økonomiske fordel ved at have fået en MPS-løsning har  
vist sig at være ganske betydelig, da de har sparet op mod 
70 % på forbrugsstoffer.

“Vi har sparet rigtig mange penge på forbrugs-
stofferne, så maskinerne har allerede tjent sig 
selv ind. Det er helt fantastisk – alting er blevet 
nemmere og billigere,” 
udtaler Jens Chr. Pedersen, ejer af Skovby Synshal.

MPS-løsningen betyder, at der ikke længere er nogen admini-
stration forbundet med anskaffelse af nye forbrugsstoffer.  
De bliver leveret lige i rette tid, inden de gamle skal udskiftes,  
og det er en stor lettelse for Skovby Synshal at slippe for alt  
det praktiske i den forbindelse. 

“Det er skønt at have fået et par miljøvenlige printere, som kan 
imødekomme det stigende printbehov, som vi har. Og så er  
det helt fantastisk, at tonerne bare dumper ind ad døren, så vi 
ikke længere skal bruge tid på at holde øje med, om vi er ved  
at løbe tør og huske at bestille nye hjem i god tid,”  
siger Jens Chr. Pedersen.

Fordelene
Løsningen har desuden givet en anden, vigtig fordel. De har 
nemlig oplevet en væsentlig tidsbesparelse i forbindelse med 
scan af større dokumenter til deres PC’er over netværket.  
Det sker mange gange dagligt, og den effektive scanner,  
der er indbygget i begge alt-i-én printerne, klarer arbejdet  
langt hurtigere end de gamle printere.

Jens Chr. Pedersen fortsætter:  
“Før skulle vi stå og vende papirerne, når vi 
scannede, men det behøver vi ikke længere, 
nu da vi har maskiner med dobbeltsidet 
scannefunktion. Vi lægger bare papirerne ned 
i dokumentføderen, og så klarer maskinen 
resten. Den sørger også for, at filen sendes 
direkte til den mappe, hvor den skal arkiveres, 
uden at vi skal gøre mere, når først vi har 
startet scanningen. Det har givet en enormt 
stor tidsbesparelse”.

Den øgede effektivitet har frigivet tid, så Skovby Synshal nu 
har mulighed for at nå flere syn om dagen og håndtere andre 
administrative opgaver. Derfor vil de gerne slå et slag for,  
at andre synshaller får øjnene op for fordelene ved at få deres 
printløsning gået efter i sømmene, og få en skræddersyet  
MPS-aftale. Det er bedre for produktiviteten, økonomien,  
miljøet – og humøret!




