
Genom att Studsvik införde Adestias tjänst FairPrint 
minskade kostnaderna på flera olika sätt. FairPrint-tjänsten 
innebär att Adestia tar ett större ansvar för utskriftshantering 
och drift av Studsviks print, till en fast månadskostnad där 
service ingår. Innan har branschen varit invand i att sälja print 
på ett sätt som skapar inlåsningseffekter för kunderna i och 
med att kunden köper sin skrivarpark. ”Print som tjänst” är 
en växande trend inom print och den unika tjänsten FairPrint 
möjliggör till exempel att Studsvik kan lämna tillbaka skrivare 
när behovet minskar – helt utan extra kostnader.

– Adestias lösning FairPrint har fungerat både i teori och
praktik, säger Anders.

Tidigare var skrivarparken inte standardiserad med höga 
kostnader för drift och underhåll som följd, med Adestias 
hjälp fick Studsvik en homogen, mer effektiv printlösning där 
också många mindre skrivare ersattes med färre stora.

– Med Adestias tjänst FairPrint och deras expertis inom
print kan vi kontinuerligt anpassa vår skrivarpark efter
verksamhetens behov, det är en stor styrka för ett företag
som Studsvik som genomgått omfattande förändringar
senaste åren, berättar Anders.

Ytterligare en faktor som bidragit till reducerade utskrifts-
kostnader är den “Pull Print”-lösning som Adestia erbjuder. 
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Driftsäkerhet och kontroll tack vare 
Adestias tjänst FairPrint 
Studsvik är ett världsomspännande företag som erbjuder en rad avancerade tjänster till den 
globala kärnkraftsindustrin. Som ett led i att få ökad driftsäkerhet och kontroll över printlösningen 
kom Adestia in i bilden och kunde skräddarsy en lösning utifrån Studsviks aktuella behov.
5 % av utskrifterna som gjordes tidigare hämtades aldrig ut. Med Adestias lösning spar vi både tid 
och pengar, berättar Anders Lundemo, IT-ansvarig och inköpsansvarig på Studsvik.
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Anders Lundemo, IT-ansvarig och inköpsansvarig på Studsvik. 

Företaget
Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks 
fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering 
samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget 
har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder 
och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
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Studsviks tidigare lösning innebar ett gott resultat, men till en 
högre kostnad då det kostade mycket intern tid. När Adestia 
kommer och löser problemen vet Studsvik att de får bra 
service och de kan ha gott samvete när de dessutom värnar 
om miljön.

– Med Adestia får vi en specialiserad leverantör till en förut-
sägbar kostnad, väl i linje med vår strategi kring outsourcing
av IT, avslutar Anders.

Pull Print
Lösningen innebär att utskriften inte längre kommer ut 
automatiskt utan det krävs en autentisering av användaren 
när utskriften ska hämtas, till exempel med passerkort. För 
de allra flesta företag är det en ekonomisk vinning och be-
sparingen kan vara så mycket som upp till 25-30 %, Studsvik 
är inget undantag. Utöver reducerade kostnader innebär det 
även minskad miljöbelastning och ökad säkerhet. Informa-
tionssäkerheten är viktig för många företag och inte minst för 
Studsvik som verkar inom den kärntekniska branschen, där 
konfidentiell information inte sällan förekommer. Adestias 
”Pull Print”-lösning bidrar till att öka Studsviks informations-
säkerhet och medför bättre kontroll över samtliga utskrifter.

Studsvik menar att det har blivit en klar förbättring främst 
tack vare Pull Print.
– Den här lösningen har lett till förändrade utskriftsbeteen-
den hos medarbetarna. Den ”tröghet” som autentiseringen 
med Pull Print innebär medför att många tänker en extra 
gång innan de skriver ut och också hämtar ut sina utskrifter 
vid färre tillfällen. Det i sin tur sparar tid för medarbetaren 
och minskar i slutändan företagets kostnader.

Valet av printleverantör
Anders är mer än nöjd med valet av printleverantör:
– Vi har haft tillfällen då vi har haft IT-relaterade problem 
med skrivarna men då har Adestia varit måna om att lösa 
det på en gång. De ställer alltid upp och vi känner ett stort 
förtroende för dem, säger Anders.


