
“Vi var på jakt etter en kostnadseffektiv måte å 
drifte skriverne våre på. Med Managed Print-
løsningen fra Brother har vi fått mer tid til de 
verdiskapende oppgavene, ettersom skriverne er 
smartere og krever mindre oppmerksomhet enn 
før.”
Markku Anttila, IT-sjef i Mäntsälä kommune
 
Mäntsälä kommune i tall

Det finske tettstedet Mäntsälä har om lag 21.000 
innbyggere og ligger like nord for hovedstaden 
Helsinki. Kommunen har rundt 1300 ansatte. 
Mäntsälä er en vekstkommune som blant annet 
huser flere store bedrifter. Mäntsälä-området 
besto opprinnelig av flere storgods, mens selve 
kommunen ble grunnlagt i 1585.  

Tilpassede utskriftstjenester  
sparer tid

IT-avdelingen i Mäntsälä kommune har bare to 
ansatte, så for å sikre at de har alle nødvendige 
IT-funksjoner, må de kjøpe eksterne IKT-tjenester. 
Med Managed Print-løsningen fra Brother har de 
fått skrivere som kan tilpasses ulike brukerbehov, 
uten at innkjøps- og vedlikeholdskostnadene blir 
for høye. For mange av de ansatte er det viktig at 
skriveren er lett tilgjengelig.
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Utfordringen 
IT-avdelingen i denne lille kommunen har bare 
to ansatte, og det var dyrt og tidkrevende å 
administrere kommunens skrivere. IT-sjefen var 
på jakt etter en løsning på problemet.

Løsningen  
Med Brothers Managed Print-løsning kan man 
få en skriver som kan tilpasses mange ulike 
brukerbehov, uten at kostnadene blir for høye. 
Utskriftskostnadene overvåkes og utstyr leveres 
automatisk, slik at IT-medarbeiderne kan vie seg 
til mer krevende oppgaver

Fordeler
Sammenlignet med andre løsninger er det mer 
kostnadseffektivt å benytte en brukertilpasset skriver. 
Vedlikehold og bytte er inkludert i prisen på Managed 
Print-løsningen, slik at den ikke binder opp IT-
avdelingens tid eller gir uventede tilleggskostnader. 

Managed Print Services (MPS) forenkler IT-driften 
i en liten kommune 



-Her i barnehagen bruker vi skriveren hver dag, 
selv om målet vårt er en papirløs arbeidsplass der 
oppgavene løses på data. Jeg skriver ut timelister, 
læringsplaner, notater og arbeidsplaner. Siden vi 
jobber mye med å variere barnas aktiviteter, skriver 
vi også ut for eksempel nye oppgaver, forteller 
Terhi Juutilainen, daglig leder for Myllytonttu 
barnehage. 

Undervisning krever fremdeles 
utskrifter 

– Lærere skriver ut både prøver, oppgaver 
og taushetsbelagte dokumenter. Vi skriver ut 
hundrevis av sider hver dag, så det er viktig å følge 
med på kostnadene. Automatisk utstyrslevering 
gjør arbeidshverdagen vår enklere, sier rektor 
Jorma Malmivuori på Ehnroos videregående skole.

Allsidig skriverbruk i barnehage

– IT-driften må gå knirkefritt, så vi setter ut mange 
av oppgavene våre. Etter min mening bør vi ikke 
gjøre absolutt alt selv, men heller bruke mest mulig 
av tiden vår på oppgaver som skaper verdi, sier 
Markku Anttila i IT-administrasjonen i Mäntsälä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Den gamle skriverløsningen vår ga oss mye 
unødvendig merarbeid. Derfor begynte jeg å se 
etter en ekstern tjenestemodell, og med Brothers 
Managed Print-løsning fikk vi brukertilpassede 
skrivere til en konkurransedyktig pris. Det hjalp 
også at Brothers representant var en aktiv 
deltaker i flerforetaksmiljøet og tok hånd om 
samarbeidspartnerne våre. Bytteservice er også 
viktig, siden det gjør at vi kan fokusere mer på 
andre oppgaver.

Økt effektivitet med smarte innkjøp

For mer informasjon om Brother sine 
skriverløsninger:

Kontakt Brother Norge på salg@brother.no


