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ÖVERSIKT 

Denna tjänstebilaga beskriver etablering, produktförsörjning, utskriftsfunktion och förvaltning av 

utskrifttjänsten.  

ETABLERING 

Etablering av utskriftstjänsten omfattar följande aktiviteter: 

 

Funktion Omfattning och aktiviteter 

Analys 
• Inventering av befintlig miljö avseende skrivarbehov, placering och 

funktioner 

Strategi 
• Genomgång av IT strategi och policies rörande utskrift  

Design 
• Detaljutformning av tjänsten/funktionen  

• Verifikation av typkonfigurationer samt digitala flöden för att 

skapa sökbar ”indata” för designverktyg 

Planering 
• Planering av etablering för utskriftstjänsten tjänsten 

Logistik 
• Uppsättning av beställningsprocess, leveranshantering, installation 

samt logistikrutiner. 
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PRODUKTFÖRSÖRJNING 

Tjänsten omfattar produktförsörjning med tillhörande processer och aktiviteter för skrivare. De skrivare 

som omfattas är LAN-anslutna skrivare och multifunktionsskrivare. 

Produktförsörjningen omfattar livscykelhantering med följande aktiviteter: 

 

Beståndsdelar Funktion 

Beställning 
• Hantering av beställning av skrivare och tillbehör  

• Utförs med självbetjäning via tjänsteportal  

• Attestprocess 

• Uppföljning och kvittens till beställaren med leveranstid 

Leverans 
• Transport med leverans till användarens kontor 

Installation 
• Uppackning och fysisk installation på plats ingår för 

multifunktionsskrivare 

• Uppackning och fysisk installation på plats för övriga skrivare är en 

tillvalstjänst 

Flytt 
• Flytt av utrusning kan avropas som en tilläggstjänst 

Återbruk  
• Återlämning av skrivare för återbruk eller skrotning 

• Lagerhållning för återbruk 

Avveckling  
• Miljöskrotning, enligt lagstadgat producentansvar 
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UTSKRIFTSFUNKTION 

Följande aktiviteter ingår i central utskriftsfunktion för att hantera utskrifter för användare: 

 

Beståndsdelar Funktion 

Köhantering 
• Tjänst för utskrift och köhantering till centralt ansluta skrivare 

Infrastruktur 
• Central infrastruktur 

• Applikation och licenser för utskrift och köhantering 

Portal 
• Självserviceportal för beställningar 

Pull-Print 
• Beställning av utskrift från valfri skrivare  

• Säker utskriftsfunktion via personlig autentisering med passerkort, 

pin eller TAG 

• Miljövänlig hantering som minimerar onödiga kopior  

Övervakning 
• Övervakning och larmhantering av anslutna skrivare 

Regelbaserade 

utskrifter 

Exempel på regelbaserade utskrifter är: 

• Utskrifter från specifik applikation skrivs ut i tonersparläge och 

svartvitt för att hålla kostnader nere 

• Duplex skall vara standardinställning för att spara papper 

• Specifika regler för grupper / avdelningar / användare  
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FÖRVALTNING 

Förvaltning av skrivarinventarier omfattar aktiviteter för att effektivisera skrivaranvändningen och göra 

den mera kostnadseffektiv under avtalsperioden. Följande aktiviteter ingår i förvaltningstjänsten: 

 

Beståndsdelar Funktion 

Analys 
• Kontinuerlig analys av användningsmönster via data från skrivare 

Incidenthantering 
• Övervakning och larmhantering 

• Ärendehantering via Servicedesk 

• Åtgärdande av larm och ärenden 

Åtgärd på plats 
• Åtgärd på plats med utbyte av reservdelar vid behov 

Förbruknings-

material 

• Beställning och leverans av förbrukningsmaterial till kund innan lokalt 

lager är slut 

• Kund ansvarar för installation av förbrukningsmaterial 

Optimering 
• Kontinuerlig datainsamling av användandet 

• Optimering av skrivarmodell per placering 

• Omflyttning av skrivare för att optimera utnyttjandet 

• Förslag på att ändra standarssortiment för att möta verksamhetens 

behov 

Livscykelhantering  
• Utbyte av utrustning enligt avtalad frekvens, normalt 36 månader 

Rapporter 
• Rapportering av skrivarutnyttjande och förbrukningsmaterial 

utskrifter, kopiering, skanning, fax samt funktioner för 

efterbehandling 

 

 


