Referenssi:
Päiväkoti

Brotherin tulostuksenhallintapalvelut (MPS) sekä
ammattikäyttöön suunnatut mustesuihkutulostimet tehostavat
päiväkotien toimintaa Saksassa
Tulosteita erilaisiin tarpeisiin
Tulostimilla on tärkeä osa Elbkinder Center -päiväkodissa
Hampurissa. Digitoinnista huolimatta päiväkodeissa tulostetaan
ja skannataan paljon erilaisia asiakirjoja päivittäin. Tähän he
tarvitsevat ammattimaisia monitoimitulostimia, joilla työ hoituu
nopeasti ja tehokkaasti.
Tulostimien tulee tuottaa korkealaatuisia asiakirjoja ja julkaisuja
Elbkinder värein. Päiväkotien tulostamien asiakirjojen
tulostuslaadun tulee olla korkealaatuinen.

Kuvassa MFC-J6935DW

“Kiinnitämme tähän erityistä huomiota, sillä haluamme panostaa
positiivisen näkyvyyden luomiseen”, kertoo Kevin Einig,
Hampurissa sijaitsevan Schwebengrund-päiväkodin hallinnon
edustaja. Päiväkodissa on noin 190 lasta.

Luotettavuus on tärkeintä päiväkodille

Tukee virtuaalista käyttöympäristöä

Toimimaton monitoimilaite voi aiheuttaa todellisia ongelmia
Elbkinder-päiväkotien toiminnalle. Tärkeitä asiakirjoja ja laskuja
ei pystytä tulostamaan johdon käsiteltäväksi, mikä häiritsee
koko päiväkodin työnkulkua keskeyttäen sen. Hätätilanteita
varten on hankittu lasertulostin, mutta sen tulostuslaatu ei
täytä vaatimuksia. Siksi tulostimien luotettavuutta pidetään
päiväkotien toiminnassa erittäin tärkeänä.

Elbkinderille oli tärkeää valita tekniikkaa, joka mahdollistaa
tulostinkannan optimoinnin tiettyjen vaatimusten täyttymiseksi.
Tietyt Elbkinderin käyttämät laitteet eivät täyttäneet heidän
vaatimuksiaan ja niissä oli usein teknisiä ongelmia. Einig
uskoo, että Brotherin MFC-J5930DW ja MFC-J6935DW
-monitoimitulostimet vastaavat paremmin heidän vaatimuksiinsa.

Elbkinderillä tulostetaan päivittäin todella paljon materiaaleja.
Siksi päiväkoti edellytti tulostimilta tiettyjen ympäristövaatimusten
täyttymistä ja että ne tuottavat mahdollisimman vähän pienhiukkaspäästöjä. Ilmanlaadun paranemisesta hyötyvät sekä
henkilökunta että lapset. Tämä on haaste, johon ainoastaan
tehokkaat tulostimet voivat vastata.

Mobiilitulostuksella tulee jatkossa olemaan tärkeä osa
Elbkinderin toimintaa. Uusissa tulostimissa tulee siksi olla
langaton verkkoliitäntä, joka mahdollistaa tulostuksen
älypuhelimesta tai tabletista. Jotkin päiväkodit ovat ottaneet
pilotteina käyttöön hallinnon langattomaan lähiverkkoon
liitetyn iPadin. Tietosuoja-asetuksen vaatimusten vuoksi
järjestelmää ei vielä ole otettu kaikissa päiväkodeissa käyttöön.

MFC‑J5930DW
• Nopea tulostus (ensimmäinen sivua 6 sekunnissa)
• PCL 6 ja PostScript 3 -emuloinnit
• 2-puolinen skannaus, faksaus ja kopiointi (A4)
• Helppo käyttää ja värikasettien vaihtaminen on
yksinkertaista

Kuvassa MFC-J5930DW

Kuvassa MFC-J6935DW

MFC-J5930DW: Laatua joka vakuuttaa

Brother MPS-palvelu lisää joustavuutta

Erinomainen hintalaatusuhde ei ollut ainut asia, jonka
ansiosta Elbkinder valitsi MFC-J5930DW ja MFC-J6935DW
-monitoimitulostimet. Brotherin huoltopalvelu oli yksi
vakuuttavista tekijöistä. “Muut toimittajat eivät tarjonneet yhtä
kattavaa huoltopalvelua”, sanoo Einig.

Brotherin tulostuksenhallintapalvelu helpottaa ja yksinkertaistaa
päiväkodin henkilökunnan työtä. Palvelun ansiosta
tulostustarvikkeet toimitetaan heille automaattisesti.

Vaikka huoltoa ei ole toistaiseksi tarvittu, Elbkinder tutustui
takuuehtoihin ennen ostopäätöstä. Toinen tärkeä seikka oli
laitteiden helppo ja intuitiivinen käyttö. Värikasettien vaihtaminen
on nyt selvästi aiempaa yksinkertaisempaa, joten tulostimien
käyttö on helpompaa myös ei niin teknisille käyttäjille.
Tulostimien monipuoliset paperinkäsittelytoiminnot
mahdollistavat tulostuksen, skannauksen, kopioinnin ja
faksauksen jopa A3-koossa, erinomaisella tulostuslaadulla ja
edullisin tulostuskustannuksin.
Elbkinderin henkilökunta on erityisen tyytyväinen Brotherin
skannaus sähköpostin liitteeksi - ja skannaus verkkokansioon
-toimintoihin. Skannattu asiakirja voidaan lähettää sähköpostitse
suoraan tulostimelta tai tallentaa PDF-muodossa tulostimen
muistiin. Näin asiakirja on helposti tulostettavissa tarvittaessa
myöhemminkin.

Kun mustekasetin taso värikasetissa saavuttaa tietyn pisteen,
luo Brotherin tulostuksenhallintapalvelu tarviketilauksen
automaattisesti ja uusi mustekasetti lähetetään päiväkotiin,
jonne tulostin on sijoitettu. Näin päiväkoti saa uudet mustekasetit oikeaan aikaan eikä tulostus keskeydy. Palvelu sisältää
myös Brotherin edustajan suorittaman huollon, joten tästä ei
aiheudu palvelun käyttäjälle lisäkustannuksia.
Brother luottaa tuotteidensa laatuun ja tarjoaa siksi At your side
-mottonsa mukaisesti tulostimilleen 3 vuoden takuun.

Brother – aina “At your side”
Elbkinderin päiväkoti on käyttänyt Brotherin laitteita helmikuusta
2017 saakka ja saanut käyttöönsä enemmän toimintoja kuin
koskaan aiemmin. Automaattisten tulostustarviketoimitusten
ansiosta riittää, että käyttäjä vaihtaa uuden värikasetin
tulostimien sitä pyytäessä. Näin henkilökunnalle jää enemmän
aikaa lapsista huolehtimiseen.
MFC-J5930DW ja MFC-J6935DW valinta Elbkinderin uusiksi
monitoimitulostimiksi täytti kaikki heidän laatuvaatimuksensa.
Jopa kaikkein erikoisempia tulostusmateriaaleja pystytään nyt
tulostamaan päiväkodissa ongelmitta.
Uudet laitteet vastaavat Elbkinderin asettamiin vaatimuksiin ja
mahdollistavat parhaan mahdollisen työnkulun. “Tulostimien
käyttäminen on helppoa, intuitiivista ja hauskaa”, tiivistää Einig.

Kuvassa MFC-J6935DW

Lisätietoja tulostuksenhallintaratkaisuista
Aki Virtanen, aki.virtanen@brother.fi
050 331 2715
Antti Piira, antti.piira@brother.fi
050 434 4590
Mikko Pulkkinen, mikko.pulkkinen@brother.fi
050 331 8868

