Referanse case:
Klikk-priser
i integrerte
institusjoner

Brother klikk-pris løsning (MPS*) og profesjonelle
blekkskrivere gjør barnehagenes arbeidsdag mer effektive

Introduksjon

Utskrifter til mange forskjellige formål

I dagens samfunn synes mange det er en utfordring å finne
en god balanse mellom jobb og familieliv. Foreldre trenger
visshet om at barna blir tatt godt hånd om mens de selv er på
jobb. Barnehageselskaper som tyske Elbkinder (Vereinigung
Hamburger Kindertagesstätten GmbH) går inn for å skape
trygge og gode barnehager for barna, steder der de virkelig kan
føle seg som hjemme.

Skriverne spiller en sentral rolle i hverdagen til Hamburg
Elbkinders barnehager. Trass i all digitaliseringen som foregår,
må barnehagene skrive ut og skanne mye materiale hver dag.
Til det trenger de profesjonelle multifunksjonsenheter med høy
ytelse som kan håndtere mange forskjellige formater.

Bildet viser MFC-J6935DW

Barnehagesentrene trenger utskriftsteknologi av høy
kvalitet for å skrive ut viktige dokumenter og publikasjoner,
blant annet fordi disse skal prydes med de gjenkjennelige
Elbkinder-fargene. Kevin Einig sier dette er viktig for å skape
positiv oppmerksomhet rundt selskapet. Einig jobber ved
Schwebengrund barnehagesenter i Hamburg, som har ansvar
for rundt 190 barn på dagtid.

*Managed Print Services

Pålitelighet og bærekraftighet er
avgjørende

Kompatibilitet i et virtuelt miljø

Defekte eller sviktende multifunksjonsskrivere ville ha gitt
Hamburg Elbkinders sentre alvorlige problemer. Da ville man
ikke ha kunnet skrive ut fakturaer og andre viktige dokumenter,
og hele driften ville ha blitt berørt. De har en gammel laserskriver
tilgjengelig til nødsfall. Men dokumentene den skriver ut, har ikke
lenger så høy kvalitet som de ønsker. Derfor er det svært viktig
for selskapet å ha pålitelige skrivere.

Skolene har undervisning hele dagen og krever mye av skriverne
sine. Det var viktig for Elbkinder å skaffe seg teknologi som
sikrer dem en optimal skriver infrastruktur, og som oppfyller
visse kriterier. Noen av enhetene Elbkinder brukte tidligere
holdt ikke følge med behovene deres og fikk stadig tekniske
problemer.

Elbkinder trenger mange nye trykksaker hver dag. Derfor
er barnehagene avhengige av maskiner som oppfyller visse
miljøbetingelser, og som holder støvforurensningen på et
minimum. Bedre luftkvalitet er bra for både personalet og barna,
og det er noe bare effektive skrivere med lave utslipp kan gi
dem.

I dag mener Kevin Einig at Brother-modellene MFC-J5930DW
og MFC-J6935DW bedre dekker behovene til Elbkinders
barnehager.
Ettersom mobile utskrifter vil være viktig for Elbkinder fremover,
må de nye enhetene kunne kobles til Wi-Fi og slik muliggjøre
utskrifter rett fra en smarttelefon eller et nettbrett. Noen av
barnehagene har lansert pilotprosjekter ved hjelp av iPader der
de bruker WLAN til å koble seg til jobbnettverket. Men på grunn
av personvernbestemmelsene er dette ennå ikke blitt tatt i bruk
ved alle barnehagene.

MFC‑J5930DW
•
•
•
•

Raske utskrifter (6 sekunder for første side)
PCL 6- og PostScript 3-emulering
Skriver ut i flere formater enn noen annen enhet
Enkel håndtering og lett å skifte blekkpatroner

Bildet viser MFC-J5930DW

Bildet viser MFC-J6935DW

Overbevisende kvaliteter

Fleksibel utskriftsløsning med
Brother MPS

Det var det utmerkede forholdet mellom pris og lønnsomhet
som overbeviste Elbkinder om å satse på modellene
MFC-J5930DW og MFC-J6935DW, men også Brothers
oppsøkende supporttjenester spilte en avgjørende rolle.
«De andre leverandørene tilbyr rett og slett ikke denne typen
support», sier Einig.

Brother-konseptet Managed Print Service (MPS), som integrerer
enhetene i EPP FLEX, gjør det mulig å redusere og forenkle
arbeidsbyrden i barnehagene ved å koble dem til automatiske
rekvisita bestillinger.

Selv om det så langt ikke har oppstått noen problemer, var
selskapet opptatt av garantioppfølgingen før de bestemte seg
for å kjøpe. Et annet avgjørende kriterium var den enkle og
intuitive måten maskinene betjenes på. Det er nå betydelig
lettere å bytte rekvisita, noe som er fint for brukere med mindre
teknisk innsikt.
Multifunksjonsenhetenes avanserte papirhåndtering gjør det
mulig for personalet å dekke konkrete utskriftsbehov i form
av utskrifter, skanning, kopiering og faksing opp til A3-format,
noe som sikrer utmerket utskriftskvalitet og konstant lave
utskriftskostnader.
Personalet ved Elbkinder setter også stor pris på Brotherfunksjonene «Skann til e-post» og «Skann til mappe». De gjør
det mulig å sende skannede dokumenter via e-post rett til
skriveren. Det å kunne lagre skannede dokumenter i PDF-format
i skriverens minne er en annen funksjon maskinen tilbyr, og som
gjør det lett for brukerne å få tilgang til filen hvis de trenger å
skrive den ut senere.

Når blekknivået i en blekkpatron kommer ned på et visst punkt,
vil Brother MPS automatisk opprette en ordre, slik at det sendes
en ny blekkpatron til den aktuelle barnehagen. Dette sikrer at
barnehagen får nye rekvisita i rett tid, slik at utskriftene aldri
stopper opp.

Brother – alltid “At your side”
Brothers maskiner har vært brukt ved Elbkinders barnehager
siden februar 2017 og gitt personalet flere funksjoner og
muligheter enn de hadde før. Med automatisk rekvisita-bestilling
er de sikret å ha nye blekkpatroner tilgengelig når de gått tom
for en farge. Slik kan de konsentrere seg om barna de har
ansvar for.
Med innføringen av de nye multifunksjonsenhetene MFCJ5930DW og MFC-J6935DW får Elbkinder omsider oppfylt
de høye kvalitetsstandardene sine. Selv de mest uvanlige
formatene som barnehagene deres har behov for, kan de nå
skrive ut helt uten problemer.
De nye maskinene har alt som trengs for et selskap
som Elbkinder, som må ha de beste utskriftstjenestene
som finnes, hver dag. Kevin Einig oppsummerer det slik:
«Kontrollfunksjonene er enkle, selvforklarende og morsomme å
bruke.»
Bildet viser MFC-J6935DW

MFC‑J6935DW
• A3 utskrift, -skann, -faks og -kopi
• Tosidig utskrift, skann, faks og kopi opp til A3
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