
För fyra år sedan när KGK skulle genomföra några 
allmänna företagsbesparingar tittade man närmare på 
den printlösning man redan hade med ett annat företag 
och insåg direkt att man betalade alldeles för mycket. 
Visserligen var det fullt fungerande, men prismässigt helt 
fel.

– Med Adestias lösning kunde vi inte enbart uppgradera
tekniken kring våra utskrifter, utan även göra en rejäl
besparing på kontorssidan, berättar Thomas.

Adestia har levererat multifunktionsmaskiner till 
lokalerna i Stockholm, Enköping, Göteborg, Malmö och 
Östersund. Under dessa fyra år har Adestia också fått 
möjligheten att leverera skrivare till Autoexpertens 
butiker runt om i landet. För skrivarna på huvudkontoret 
valde KGK Adestias Follow Me Print-lösning med 
Safecomserver. Användarna hämtar enkelt ut sina 
utskrifter från skrivaren via en personlig 
inpasseringstagg. Något som fungerat över förväntan, 
enligt Thomas.

– Vi sparar både tid och pengar med Follow Me Print.
Eftersom utskrifterna aldrig ligger öppet finns inte längre
behovet av privata skrivare och vi har kunnat plocka bort
en del mindre skrivare. Dessutom sparar det tid eftersom
man inte längre springer fram och tillbaka mellan skriv-
bord och skrivare – jag kan samla mina utskrifter och
hämta ut allt samtidigt.

Follow Me Print anses allmänt medföra en pappers-
besparing på mellan 25-30 procent direkt från start, 
något som Thomas upplever stämmer.

– Förut låg det högar med papper vid skrivarna som ingen
hämtade ut och som vi bara fick kasta. Nu fungerar det så
att om man inte går dit och hämtar det så försvinner de
från systemet inom 24 timmar. Det är en klar förbättring,
inte minst ur miljösynpunkt.

Nytt förtroende för Adestia – KGK valde att 
förlänga sitt Fairprintavtal efter tre år
KG Knutsson AB (KGK) är en helhetsleverantör av reservdelar till den svenska fordonsindustrin sedan 
1946. Deras produkt- och tjänstesortiment är det bredaste i branschen med över en halv miljon artik-
lar. Med fler än tusen anställda finns företaget representerat över nästan hela Skandinavien och 
Baltikum. Koncernen innefattar även dotterbolaget Autoexperten. 
- För fyra år sedan behövde vi ta ett helhetsgrepp över våra printlösningar och framför allt reducera 
våra kostnader, vilket vi verkligen gjorde med Adestias skrivarlösning berättar Thomas Hansson, 
säkerhetsansvarig KG Knutsson AB.
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enbart uppgradera tekniken kring 
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Thomas Hansson, säkerhetsansvarig KG Knutsson AB



FairPrintavtalet innebär att KGK hyr print som tjänst. 
Detta innebär att Adestia ansvarar för drift av skrivare och 
Safecom-lösning. Under avtalets gång har KGK lagt till nya 
maskiner i tjänsten inom befintligt ramavtal, med samma 
löptid och med likadan kostnad per maskin som vid 
avtalets start.  

– Det är vi riktigt nöjda med, eftersom det förenklar möj-
ligheten att utöka systemet i den takt vi vill utan att behö-
va skriva nya avtal. I och med FairPrint har vi alltid samma 
kostnad och löptid per maskin oavsett var i landet maski-
nen står. Detta känns oerhört tryggt berättar Thomas.

Adestias skrivare servar nu nära trehundra medarbetare 
på KGKs kontor. 

– Vi har fått det exakt som vi har velat ha det. Adestia har 
överlag skött allt väldigt smidigt, från leverans och imple-
mentering till användarutbildning på plats. Vi upplever att 
de har varit flexibla och anpassat sig efter våra behov. 

FAKTA

Thomas Hansson, säkerhetsansvarig KG Knutsson AB. 

Företaget
KG Knutsson AB är sedan 1946 smörjmedlet i den 
svenska fordonsbranschen. De är ett företag som 
tror på långsiktiga relationer, därför jobbar de med 
starka varumärken och skapar affärer som gynnar 
alla parter. 

Förutom i Sverige finns KGK även i Norge, Finland, 
Estland, Lettland och Litauen. Företaget har också 
viss verksamhet i Spanien.

Hemsida
www.kgk.se

Installerad lösning från Adestia
KG Knutsson AB har en helhetslösning inom 
FairPrint.

Vill du läsa mer om FairPrint? 
Klicka här!
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