Kundcase:

Smarta utskrifter
med IoT
Byggföretaget Alasen
Rakennus Oy
Mot en pappersfri byggarbetsplats
med molntjänster
Automatiska leveranser av förbrukningsartiklar underlättar
arbetet
”Vi arbetar mot en pappersfri byggarbetsplats
men skriver ut ritningar vid behov med Brothers
molntjänst för skrivare.”
Ville Niinimäki, arbetsledare på Alasen Rakennus Oy.

Alasen Rakennus Oy i korthet

Utmaning
Kunden ville ha en flexibel metod för att
lagra information och en kostnadseffektiv
utskriftslösning för användning på
byggarbetsplatsen. Deras mål var att hitta
ett alternativ till förvaringen av pärmar med
utskrivna ritningar på plats.

Alasen Rakennus Oy är ett familjeföretag som
etablerades 1984 och som erbjuder pålitliga och
professionella byggtjänster av hög kvalitet.

Lösning

Utskrifter vid behov

Alasen Rakennus ville ha en lösning som kunde
effektivisera arbetet på byggarbetsplatsen, till
exempel genom att minska antalet pappersutskrifter.
Företaget beslutade sig för att lagra ritningar och
arbetsinstruktioner i en molntjänst och skriver nu bara
ut vid behov.
De använder en snabb och kompakt Brother
bläckstråleskrivare för A3 som är kopplad till en
molntjänst. Utskrifterna görs genom att peka på
dokumentets namn på skrivarens pekskärm eller en
mobil enhet – man behöver inte ens en bärbar dator.
Den här lösningen gör hanteringen av dokument
betydligt smidigare och mer flexibel. Dessutom är
skrivaren ansluten till Brothers Managed Print Service,
som levererar förbrukningsartiklar automatiskt till
kontoret. Arbetet på byggarbetsplatsen stannar inte
längre upp på grund av att bläckpatronerna i skrivaren
är tomma.

En kompakt multifunktionsskrivare med
bläckstråleteknik för A3 som är ansluten till
en molntjänst är en utmärkt lösning för en
byggarbetsplats. Den är dessutom lätt att
bära med sig. Kostnaden för Managed Printlösningen innefattar automatisk leverans
av förbrukningsartiklar och obegränsad
kundsupport.

Fördelar
Enheten är liten och lätt att flytta från en plats
till en annan i takt med att arbetet med bygget
fortskrider. Med molntjänster blir det lättare att
hitta de nödvändiga ritningarna och skriva ut
dem vid behov. De automatiska leveranserna av
förbrukningsartiklar ger byggnadsarbetarna mer
tid att fokusera på sina jobb.

Fördelar med en bläckstråleskrivare
Ofta är det bara en sida som ska skrivas
ut, och då är den energisnåla och snabba
bläckstråleskrivaren ett smart val. Det första
utskriften är klar på mindre än sex sekunder. Det
snabbtorkande bläcket och de nästan fotografiska
och skarpa utskrifterna är också en stor tillgång på
byggarbetsplatsen.

Sakernas internet (IoT) revolutionerar
utskriften och förenklar tillvaron
Alasen Rakennus Oys skrivare är kopplad
till Brothers Print Management-system via
internet. Den smarta skrivaren underlättar
vardagen, eftersom den kan kommunicera
självständigt och beställa automatiska
leveranser av förbrukningsvaror samt följa upp
utskriftskostnaderna.

– I servicekostnaden per sida ingår automatiska
leveranser av förbrukningsvaror. Det gör att vi kan
koncentrera oss på våra arbetsuppgifter, eftersom
en ny bläckpatron levereras automatiskt till
kontoret innan den gamla patronen är tom, säger
Ville Niinimäki.
Alasen Rakennus MPS-lösning (Managed Print
Services) är marknadens mest avancerade lösning
i den här omfattningen och priskategorin. Syftet
med tjänsten är att förenkla kundens dagliga
arbete, eftersom den smarta skrivaren till och med
kan kommunicera eventuella reparationsbehov
direkt till Brothers system. Driftavbrotten minskar
avsevärt.
Den fördelaktiga MPS-tjänsten tar hand om
skrivarens behov i god tid. Kostnaden för tjänsten
baseras på användningen och det blir möjligt att
följa upp utskriftskostnaderna.
För mer information om Brothers Managed
Print Service kan du vända dig till:
Brother Sverige,
Brother Nordic A/S Denmark, filial i Sverige
Oscar Olsson, oscar.olsson@brother.se
+46703858807
Jesper Olsson, jesper.olsson@brother.se
+46705697788

