
Kaksi uutta tulostinta ja Brotherin 
tulostuksenhallintapalvelu ( MPS ) auttoivat 
optimoimaan ajoneuvokatsastustoimintaa 
harjoittavan Skovby Synshalin 
työskentelyä ja toivat säästöjä.

Brother MFC-L9570CDW 
  -värilasermonitoimilaite

Skovby Synshal oli alun perin hankkinut kaksi Brother  
HL-L3270CDW -lasertulostinta. Ajan mittaan tulostusmäärien 
kasvaessa tulostimien kustannukset kävivät liian suuriksi ja 
värikasetteja piti vaihtaa tiheään. Koska väriaineita piti ostaa 
jatkuvasti, yritys päätti ostaa värit verkosta sieltä, missä niitä 
halvimmalla sai. Se vei aikaa, oli turhauttavaa ja kallista. 
Skovby Synshalissa tultiin siihen tulokseen, että tarvittiin 
helpompi ja taloudellisempi tulostusratkaisu, joka helpottaisi 
arkea ja vapauttaisi yrityksen työntekijöiden aikaa varsinaisen 
katsastustyön tekemiseen.

Haaste

Ratkaisu
Skovby Synshalin omistaja Jens Christian Pedersen pyysi 
Brotherilta tarjousta paremmasta tulostusratkaisusta. Oli saman 
tien selvää, että kasvavat tulostustarpeet täyttäviin kahteen 
isoon tulostimeen investoiminen toisi merkittäviä säästöjä. 
Tulostuksenhallintapalvelu ( MPS, Managed Print Services ) 
puolestaan pitäisi huolen tulostustarvikkeiden automaattisista 
tilauksista ja toimituksista.  
Tulostininvestointi maksaisi laskelman mukaan itsensä takaisin 
vuodessa, pääasiassa tulostuksenhallintapalvelun pienten 
kulujen ansiosta. 

Brother toimitti Skovby Synshalille tulostuksenhallintapalvelun, 
jonka myötä katsastusyrityksen ei tarvitse kantaa huolta 
tulostimien käyttökatkoista ja joka siirsi vastuun väriaineiden 
määrän seurannasta ja laitteiden ylläpidosta Brotherille. 

Kun väriaineiden tilaaminen ja toimitus tapahtuvat 
automaattisesti, Skovby Synshal voi keskittyä varsinaiseen 
liiketoimintaansa ja kasvattaa katsastusmääriä.

Skovby Synshal osti kaksi MFC-L9570CDW-
värilasermonitoimilaitetta, jotka ovat tehokkaita ja 
ympäristöystävällisiä.

Viisivuotiseen tulostuksenhallintapalveluun kuuluu myös 
Brotherin SWAPplus-takuupaketti.  
Sen myötä Skovby Synshalin tulostimilla on 60 kuukauden 
takuu, johon sisältyvät kaikkien kuluvien osien vaihdot ilman 
tulostusmäärärajoituksia ja joka tuo katsastusyritykselle 
mielenrauhaa.
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Ota meihin yhteyttä
Lisätietoa saat ottamalla 
yhteyttä Brotheriin:

Puhelin: 09 875 921  
Sähköposti: info@brother.fi 
Internet: brother.fi

Tulostuksenhallintapalvelu ja SWAPplus-takuupaketti 
pienentävät tulostimiin liittyviä kustannuksia, parantavat 
tehokkuutta ja säästävät Skovby Synshalin työntekijöiden aikaa. 

Tulostuksenhallintapalvelun taloushyödyt ovat osoittautuneet 
merkittäviksi, sillä yritykselle on kertynyt väriainesäästöjä  
lähes 70 %.

”Väriaineista on kertynyt niin paljon säästöjä, 
että tulostimet ovat jo maksaneet itsensä 
takaisin. Se on erinomaista – kaikki on paitsi 
helpompaa myös edullisempaa”,  
Skovby Synshalin omistaja Jens Christian Pedersen toteaa.

Tulostuksenhallintapalvelun myötä poistui myös väriaineiden 
hankkimiseen liittyvä vaiva. Nyt väriaineet toimitetaan ajoissa, 
ennen kuin entiset ehtivät loppua, mikä on ollut suuri helpotus 
Skovby Synshalille. 

”On hienoa, että olemme saaneet ympäristöystävälliset 
tulostimet, jotka selviävät kasvavista tulostustarpeistamme. 
Sekin on loistavaa, että väriaineet vain ilmestyvät meille,  
eikä kenenkään tarvitse seurata niiden tilaa tai muistaa  
tilata niitä hyvissä ajoin”, Jens Christian Pedersen kertoo.

Tulostusratkaisu on tuonut yritykselle myös lisähyötyä: 
aikaa säästyy huomattavasti, kun laajat asiakirjat skannataan 
monitoimilaitteella suoraan tietokoneille.  

Hyödyt
Skannaamista tehdään päivittäin, ja monitoimilaitteen  
skanneri on huomattavasti entistä nopeampi.

Jens Christian Pedersen jatkaa:  
”Ennen jonkun piti olla skannerin vieressä 
kääntämässä arkkeja. Nyt kaksipuolinen 
automaattinen skannaus hoitaa tehtävän. 
Asetamme arkit syöttölaitteeseen, ja laite 
hoitaa loput. Se myös tallentaa tiedoston 
suoraan oikeaan kansioon, eikä meidän tarvitse 
skannauksen käynnistämisen jälkeen tehdä 
mitään. Se säästää aivan valtavasti aikaa.”

Tehokkaammat laitteet ovat vapauttaneet Skovby Synshalin 
työntekijöiden aikaa, ja yritys pystyy nyt tekemään päivän 
aikana enemmän katsastuksia ja hoitamaan muita hallinnollisia 
tehtäviä. Yritys suositteleekin nyt myös muille katsastusyrityksille 
riittämättömän tulostusratkaisun korvaamista räätälöidyllä 
tulostuksenhallintapalvelulla. Se on hyväksi tuottavuuden, 
talouden, ympäristön – ja mielialan kannalta!


