
De gamla lokalerna bestod av en blandning av olika 
MFP-skrivare från olika leverantörer vilket innebar mycket 
tidskrävande arbete för IT-avdelningen. Den nya helhets-
lösningen som Adestia levererat ger medarbetarna i Täby 
kommunhus möjligheten till effektivare arbete. De kan 
nu skriva ut från vilken ansluten enhet de vill och hämta 
utskrifterna i den skrivare som finns närmast till hands, vid 
den tidpunkt då de behöver utskriften. Detta genom en tag. 
Med tagen bekräftar de sedan den beställda utskriften på 
den skrivare som passar bäst för stunden och skriver endast 
ut de papper som man faktiskt behöver. 

– Jag har aldrig någonsin sett en kö som är längre än tio
sekunder sedan vi fick de nya skrivarna, säger Peter Svanberg
som är IT-enhetschef på Täby kommun.

Utöver att ha effektiviserat arbetet för de anställa så är det 
även en sekretess- och kostnadsfråga. Nu hamnar utskrifter 
aldrig i fel händer och onödiga utskrifter blir inte liggandes i 
en hög i skrivarrummet.

Pappersförbrukningen har blivit märkbart mindre eftersom 
det inte skrivs ut i onödan längre. Den nya lösningen för 
utskrift har alltså inte bara gjort arbetssituationen smidigare 
för de anställda, utan även haft positiv inverkan på miljön.

Peter och hans medarbetare på Täby kommun anser att 
samarbetet med Adestia har varit lyckat.  

– Adestia vann upphandlingen för att de erbjöd den bästa
kombinationen av rätt lösning och bäst pris. De har varit
lyhörda och kommit med en lösning som passar vår
verksamhet, avslutar Peter.

Adestia levererade även en lösning vid namn EveryonePrint 
till skolorna i Täby kommun i samband med bytet som gjor-
des till Googles plattform. Detta för att möjliggöra utskrifter 
från mobila enheter på ett effektivt och smidigt sätt. Täby 
kommun har tagit ett steg i rätt riktning när det gäller digita-
lisering. 

Adestia levererar en helhetslösning 
som effektiviserar för Täby kommun
Under påsken 2017 flyttade Täby kommun in i sitt nya kommunhus. I samband med detta löpte avtalet 
med tidigare leverantörer till skrivare ut och då valde Täby kommun att investera i en ny helhetslösning. 
Lösningen blev tio stycken KonicaMinolta MFP inklusive Safecome från Adestia. 

REFERENSPROJEKT

”Nu hamnar utskrifter aldrig i fel 
händer och onödiga utskrifter blir inte 
liggandes i en hög i skrivarrummet”

Peter Svanberg, IT-enhetschef 
på Täby kommun

Användarvänligt Miljövänligt

Adestia AB, Hemvärnsgatan 11, 171 54 Solna. TEL: 08-400 295 00     
www.adestia.se


