
Hyresbostäder är Norrköpings största 
bostadsföretag med 9 800 lägenheter och 
drygt 300 lokaler. Antalet helårsanställda  
är 200. Tusentals kontrakt skrivs och tusen 
åter omförhandlas och nytecknas. Till det 
kommer brev, information och avier. Det blir 
många utskrifter på ett år, nästa oräkneligt 
stora volymer. 

Lösning 
”Vi ersatte hela den gamla skrivarflottan 
med ett helt nytt och enhetligt system från 
Canon. Lösningen vi har är en så kallad 
follow-me-lösning, Uniflow, som känner av 
att du är behörig.

I praktiken innebär det att du styr dina 
utskrifter till valfri skrivare på din 
arbetsplats, du identifierar med en kod 

eller tag, skriver ut exakt det du behöver 
när du behöver det, och allt detta kan du 
göra oavsett var du befinner dig, på 
kontoret eller när du jobbar hemifrån. Du 
ställer dina dokument i en digita utskrifts-
kö och där kan de ligga och vänta i upp  
till 72 timmar innan du trycker på print. 

Med den här lösningen kan vi också 
säkerställa konfidentiella utskrifter och  
inte riskera att utskrifterna hamnar vid fel 
skrivare och plockas upp av fel personer. 
Nu skrivs rätt dokument ut av rätt skrivare 
och endast behörig person kan aktivera 
utskrifterna. Det är säkert och känns 
tryggt”, säger Magnus Torndahl.

Företag
Hyresbostäder

Bransch
Bostadsföretag

Ort
Norrköping, Sverige

Webb
https://www.hyresbostader.se

Hyresbostäder 
Bostadsföretag

Effektivt, enkelt och säkert. Så ville vi ha det. Och så blev det  
säger Magnus Torndahl, Printansvarig Hyresbostäder Norrköping

“”Ett sömlöst flöde av säkra utskrifter.



“”
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Fördelar för Hyresbostäder i Norrköping med lösningen från Canon

 Säkra utskrifter, endast behöriga kan skriva ut

 Sänkta kostnader genom minskad pappersförbrukning

 Enkelt för alla användare  

 Smidigare och effektivt för IT-avdelningen med kontroll på kostnaderna

Resultat 
Det som tidigare kunde upplevas som 
fragmenterade delar är nu ett sömlöst  
flöde av säkra och individuellt konfig-
urerade utskrifter i ett strömlinjeformat 
system.

Du bestämmer själv när och var dina 
dokument ska skrivas ut. För vår del 
underlättar det hanteringen av  
dokument som kontrakt och avtal. 

Tack vare statusrapporter varje månad  
har vi en god överblick av de samlade 
utskrifterna. ´Så långt vi kan bedöma  
nu har den här lösningen reducerat våra 
utskriftsvolymer med 25 procent.  
Dessutom är hela lösningen miljö-
certifierad”, förklarar Magnus Torndahl.

”Samarbetet kunde inte vara bättre.”

Magnus Torndahl, Hyresbostäder

Sänker utskriftsvolymen med  

25%

“””Bättre överblick tack vare månatliga statusrapporter.”


