
Två nya skrivare och en MPS-lösning  
från Brother optimerade arbetet och gav 
stora besparingar hos Skovby Synshal.

Brothers allt-i-ett-färglaserskrivare 
  MFC-L9570CDW

Skovby Synshal, som utför bilbesiktningar, hade tidigare två 
Brother-laserskrivare av modellen HL-L3270CDW. De blev med 
tiden kostnadstunga i takt med att utskriftsvolymen ökade och 
det krävdes allt fler toners för att tillgodose utskriftsbehovet. 
Företaget behövde ständigt köpa nya toners och valde att 
göra det online, där det var billigast. Eftersom detta var både 
tidskrävande, frustrerande och dyrt önskade man sig en enklare 
och mer ekonomisk utskriftslösning som kunde underlätta 
vardagen och frigöra resurser internt i verksamheten.

Utmaningen

Lösningen
Skovby Synshals ägare Jens Chr. Pedersen bad Brother  
att räkna på en bättre utskriftslösning, och det visade sig snabbt 
att det gick att spara stora pengar på att investera i två större 
skrivare som var utformade för att kunna hantera det ökade 
utskriftsbehovet. Dessutom kunde man dra nytta av Brothers 
MPS-lösning ( Managed Print Services ) med automatisk 
beställning och leverans av förbrukningsartiklar.  
Investeringen som dessa skrivare utgjorde skulle enligt beräk-
ningen ha betalat sig själv på under ett år, främst tack vare de 
låga omkostnader som MPS-lösningen ger. 

Brother levererade en MPS-lösning till Skovby Synshal som 
eliminerar risken för nedtid inom bilbesiktningen och överlåter 
hanteringen av förbrukningsartiklar och underhåll till Brother. 

Automatisk beställning och leverans av toners gör att man 
i stället i högre grad kan fokusera på at genomföra fler 
besiktningar och ägna sig åt andra uppgifter.

Företaget köpte två MFC-L9570CDW allt-i-ett-skrivare med 
färglaserutskrift, skanning, kopiering och fax, som både är 
effektiva och miljövänliga.

Med MPS-lösningen följde även Brothers Service Pack, 
SWAPplus, som är en del av det 5-åriga MPS-avtalet.  
Den här lösningen ger Skovby Synshal 60 månaders garanti på 
skrivarna och inkluderar byte av alla slitdelar, utan begränsningar 
gällande utskrifterna, vilket ger optimal driftsäkerhet och betyder 
att man inte behöver oroa sig om olyckan skulle vara framme.
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Kombinationen av ett MPS-avtal och ett SWAPplus Service 
Pack har inneburit lägre omkostnader, större effektivitet och 
välkomna tidsbesparingar för Skovby Synshal. 

Den ekonomiska fördelen med att ha fått en MPS-lösning har  
visat sig vara betydande, eftersom företaget har sparat uppemot 
70 % på förbrukningsartiklar.

– Vi har sparat riktigt stora pengar på 
förbrukningsartiklarna, vilket innebär att 
investeringen redan har betalat sig. Det är helt 
fantastiskt – allt har blivit enklare och billigare, 
säger Jens Chr. Pedersen, ägare av Skovby Synshal.

MPS-lösningen betyder att man inte längre behöver administrera 
anskaffningen av nya förbrukningsartiklar. Artiklarna levereras 
precis i rätt tid innan de gamla behöver bytas ut, och det är 
en stor lättnad för Skovby Synshal att slippa all hantering i 
samband med detta. 

– Det är skönt att ha två miljövänliga skrivare som kan tillgodose 
vårt stigande utskriftsbehov. Och så är det helt fantastiskt att 
tonerkassetterna bara dyker upp vid dörren så att vi inte längre 
måste lägga tid på att bevaka om tonern är på väg att ta slut 
och komma ihåg att beställa ny i god tid,  
fortsätter Jens Chr. Pedersen.

Fördelarna
Lösningen har dessutom inneburit en annan, viktig fördel. 
Företaget har nämligen upplevt en väsentlig tidsbesparing i 
samband med skanning av större dokument till datorerna via 
nätverket. Detta görs många gånger varje dag, och den effektiva 
skannern som är inbyggd i båda allt-i-ett-skrivarna klarar det här 
arbetet avsevärt mycket snabbare än de gamla skrivarna.

Jens Chr. Pedersen berättar:  
– Tidigare var vi tvungna att stå och vända 
på sidorna när vi skannade, men det behöver 
vi inte längre, eftersom vi har maskiner med 
dubbelsidig skanningsfunktion. Vi lägger bara 
alla papper i dokumentmataren, så sköter 
maskinen resten. Den ser även till att filen 
skickas direkt till den mapp på datorn där den 
ska arkiveras, så vi behöver inte göra något 
mer när vi väl har startat skanningen. Det har 
inneburit enorma tidsbesparingar.

Den ökade effektiviteten har frigjort så mycket tid att Skovby 
Synshal nu hinner med fler besiktningar varje dag och även 
får mer tid till andra administrativa uppgifter. Därför vill de 
gärna bidra till att fler bilbesiktningar får upp ögonen för 
fördelarna med att syna sin utskriftslösning i sömmarna och få 
ett skräddarsytt MPS-avtal. Det är bättre för produktiviteten, 
ekonomin, miljön – och humöret!


