
“Vi satser på en papirløs byggeplass og skriver 
ut plantegninger på forespørsel ved hjelp av 
Brothers skybaserte skriverløsning.”
Ville Niinimäki, arbeidsleder, Alasen Rakennus Ltd
 
Kort om Alasen Rakennus Ltd  
Alasen Rakennus Ltd er et familieeid selskap som 
ble etablert i 1984, og som tilbyr pålitelige og 
profesjonelle byggetjenester av høy kvalitet.  

Utskrift på forespørsel
Alasen Rakennus var på jakt etter løsninger for 
å kunne arbeide mer effektivt på byggeplassen, 
f.eks. ved å redusere antall utskrifter. 
Selskapet besluttet å lagre plantegninger og 
arbeidsinstrukser i en skyløsning og skriver i dag 
ut kun på forespørsel. 

Til dette bruker de en rask og kompakte 
blekkskriveren Brother A3 med skyforbindelse. 
Utskrift kan tas ved å trykke på dokumentnavnet 
på printerens berøringsskjerm eller på en 
mobil enhet, uten at det er behov for bærbar 
datamaskin. 

Denne løsningen gjør dokumenthåndteringen 
langt mer smidig og fleksibel. I tillegg er skriveren 
koblet til Brother Managed Print Service, som 
automatisk leverer tilbehør til kontoret. Dermed 
stanser aldri arbeidet på byggeplassen opp på 
grunn av tomme blekkpatroner

Utfordringen

Kunden var på jakt etter et smidig system for 

lagring av informasjon samt en kostnadseffektiv 

skriverløsning til bruk på byggeplassen. Målet var 

å finne en ny løsning for lagring av mapper med 

plantegninger på byggeplassen.

Løsningen 

Den kompakte, bærbare multifunksjons-

blekkskriveren A3 med skyforbindelse er en 

utmerket løsning på byggeplassen. I prisen for 

Managed Print Solutions inngår automatisk 

levering av tilbehør og ubegrenset kundestøtte.

Fordeler
Den beskjedne størrelsen på enheten gjør 

at den lett kan flyttes rundt etterhvert som 

byggeprosessen skrider fremover. Skyforbindelsen 

gjør det enkelt å finne plantegningene man trenger 

og skrive disse ut ved behov. Automatisk levering 

av tilbehør gjør at bygningsarbeiderne får tid til å 

konsentrere seg om jobben.

Med skyforbindelse mot en  
papirløs byggeplass
Automatisk levering av tilbehør effektiviserer arbeidet

 

Smarte utskrifter 
med IoT på 
byggeplass



Ofte trenger man bare utskrift av én side. Da er en 
energieffektiv og rask blekkskriver et smart valg. 
Den første utskriften er ferdig på mindre enn 6 
sekunder. Hurtigtørkende pigmentblekk og skarpe, 
fotolignende utskrifter er en stor fordel på en 
byggeplass.

Tingenes internett (IoT) revolusjonerer 
skrivertjenester og gjør livet enklere 

Skriveren som er levert til Alasen Rakennus LTD 
er koblet via internett til Brother Print Management 
System. Smarte skrivere forenkler hverdagen på 
grunn av evnen til autonom kommunikasjon og 
muliggjør automatisk levering av tilbehør samt 
kostnadsoppfølging.

Fordeler med blekkskrivere
Managed Print Service-løsningen som Alasen 
Rakennus har valgt er den mest avanserte 
på markedet innenfor dette prissegmentet og 
omfanget. Målet med tjenesten er å forenkle 
kundens daglige arbeid, i og med at den smarte 
skriveren også melder fra direkte til Brother-
systemet når den trenger reparasjon. Dermed kan 
skriverens nedetid holdes så minimal som mulig.

En Managed Print Service-avtale gir forutsigbarhet. 
Prisen på tjenesten baseres på bruk, og kunden 
kan følge med på utskriftskostnadene. 

Kontakt oss for ytterligere informasjon om  
Brother Managed Print Service (MPS):

Brother Norge, filial til  Brother Nordic A/S

 


