HOFORS VÄLJER DIGITALT FRÅN HP FÖR ATT KUNNA
GE EFFEKTIVARE OCH BÄTTRE SERVICE

Plan- och byggavdelningen i Hofors kommun har förbättrat
sin service både internt och gentemot de andra kommunala
myndigheterna och kommuninvånarna, tack vare den
effektivare nya HP Designjet T2300 eMFP.
Hofors är ett av Sveriges mindre samhällen och är beläget
cirka 20 mil nordväst om Stockholm. Den dominerande
industrin är och har alltid varit stålindustrin, men under de
senaste åren har ett mer diversifierat näringsliv utvecklats.
Hofors har knappt 10 000 invånare och 800 anställda inom
kommunen.
Kommunens verksamhet är organiserad i olika avdelningar som
arbetar decentraliserat. Plan- och byggavdelningen i Hofors
ansvarar för planering, bygglov, bostadsanpassningsbidrag,
kartor och markfrågor.
“Våra vanligaste utskrifter är enklare kartor för
detaljplansarbete”, säger Beatriz Palmqvist, karttekniker på
plan- och byggavdelningen. “Kartorna bygger på flygfoton
och kartläggningar. Kartläggningar är olika metoder att
samla in information som ligger till grund för framställningen
av kartor. Hos oss kan man beställa en rad olika typer
av kartor, som informationskartor, adresskartor,
fastighetskartor som används vid byggandet av nya hus
och diverse specialkartor.”

Plan- och byggavdelningens pappersbaserade arkiv har växt
under årens lopp och innehåller många gamla kartor av
varierande kvalitet. Arbetet med dem har med tiden blivit allt
mer tidskrävande och kostsamt. Detta har gjort det svårare
för avdelningen att erbjuda snabb service och att hantera
och skriva ut de olika typerna av kartor och dokument, både
inom kommunen och till kommuninvånarna.
“Vi hade behov av att skanna och digitalisera
pappersoriginalen. Innan vi införskaffade vår HP Designjet
T2300 eMFP hade vi inte tekniska möjligheter att göra det.
Samtidigt ville vi kunna skriva ut alla efterfrågade dokument
på en och samma skrivare”, förklarar Palmqvist.
För att kunna erbjuda bättre service och möta kraven från
både interna och externa användare undersökte Palmqvist
och hennes kolleger marknaden i jakt på en teknisk lösning
som klarade både skanning och högkvalitetsutskrift och som
var enkel att använda och prisvärd.
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• Snabbare och effektivare utskrift av
kartor till alla typer av kunder
• Möjlighet att skanna gamla kartor
och därigenom förlänga deras
livslängd
• Enkel åtkomst och tillgång till alla
avdelningens kartor
• En mer kostnadseffektiv lösning

“Vi tittade på en rad olika lösningar och efter noggrann
utvärdering bestämde vi oss för HP Designjet T2300 eMFP”,
säger Palmqvist. “Skälet till att vi valde att investera i den
skrivaren var att den enligt oss ger den bästa kombinationen
av funktionalitet och hög kvalitet till ett rimligt pris. En annan
bidragande faktor var att vi har använt storformatskrivare
från HP ända sedan 1989.”
Sedan HP Designjet-skrivaren installerades i januari 2011 har
man kunnat skanna pappersoriginal och fått ett snabbare
och effektivare arbetsflöde. Resultatet är att avdelningen
har kunnat erbjuda en betydligt bättre service. Nu kan
man skanna och skriva ut kartor och detaljplaner, till
exempel underlag till bygglov, på begäran, vilket innebär
att kunderna fortare får dokumenten de behöver. Tack vare
den höga utskriftskvaliteten och utskriftshastigheten kan man
dessutom skriva ut andra typer av dokument, som affischer
och presentationsmaterial.
“Skanningsfunktionen är enkel att använda, vilket gör det
lättare att skanna stora volymer”, förklarar Palmqvist. “Ofta
skannar vi detaljplaner som är mycket gamla. Då är det en
stor fördel att kunna se resultatet på skrivarens pekskärm och
bestämma om vi behöver skanna en gång till.
“Vi har begränsat utrymme för skrivaren, så det är mycket
viktigt för oss att kunna skriva ut på två material med olika
bredd. Det underlättar arbetet och sparar tid eftersom vi inte

behöver byta rulle när vi skriver ut kartor och planer med
olika storlek. Slutligen är HP Designjet T2300 eMFP så tyst
att vi kan koncentrera oss på vårt arbete. Det är en viktig del
av arbetsmiljön”, säger Palmqvist.
Planer inför framtiden
På grund av plan- och byggavdelningens IT-policy använder
man för tillfället inte webbfunktionerna på HP Designjet
T2300 eMFP. Man tror emellertid att de kommer att bli
mycket användbara i framtiden, eftersom de ger större
möjligheter till samarbete med kunder och partner.
“En annan funktion som vi kommer att använda oss av längre
fram är HP ePrint & Share. Den kommer att spara tid och
förbättra vår service ytterligare”, tillägger Palmqvist. “Med
den här funktionen kan vi enkelt följa upp informationen
och ha koll på vilken information som finns, var och när. Det
underlättar samarbetet och gör det enklare att dela filer både
med våra partner inom kommunen och med våra externa
partner”, avslutar Palmqvist.
Med den nya fasta programvaran som lanserades i maj
i år får användarna åtkomst till HP ePrint & Share direkt
från datorns pekskärm. Det gör HP Designjet T2300 eMFP
till branschens första webbanslutna storformatskrivare med
funktioner för utskrift, skanning och kopiering.

“Med vår HP Designjet T2300 eMFP kan vi justera gamla original
digitalt mer eller mindre till nyskick, till exempel när vi skannar och
skriver ut detaljplaner från 1930-talet.”
— Beatriz Palmqvist, plan- och byggavdelningen i Hofors
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