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1 INTRODUKTION 

Tjänsten finns för att du som kund ska kunna hyra en skrivare samt service av Åda som tjänst.  

Under hösten 2020 upphandlades, tillsammans med Mariehamns stad och Ålands 

landskapsregering, skrivare där Mariehamns Kontorsmaskiner Ab gav det vinnande anbudet som 

återförsäljare av skrivare från Kyocera. 

Åda Ab kan nu erbjuda alla sina ägare ett utbud av skrivare som listas i produktkatalogen nedan.  

 

KYOCERA 

KYOCERA Document Solutions Nordic AB har huvudkontoret i Kista. I KYOCERA Document 

Solutions'sortiment ingår skrivare, digitala kopiatorer och multifunktionsprodukter, inklusive 

färg- och storformatsprodukter som erbjuder avancerade och miljöanpassade dokument-

lösningar för kontor i alla storlekar. 

KYOCERA Document Solutions Corporation är resultatet av en sammanslagning av två av de 

mest innovativa företagen inom dokumenthantering som kombinerar digital bildbehandling och 

reproduktion, utskrift till låg kostnad. KYOCERA Document Solutions har för närvarande 16,142 

anställda (31 mars 2015) i 66 bolag. 

KYOCERA Document Solutions erbjuder avancerade och miljöanpassade dokumentlösningar för 

kontor i alla storlekar. I erbjudandet ingår hårdvara, mjukvara och tjänster. 

2 PRISSÄTTNING 

Åda erbjuder sina kunder skrivartjänster enligt olika alternativ nedan:  

Pris för varje typ av skrivare finns under produktens specifikationer. 

1) Köp av skrivare (typ 1-6) 

Garanti 12 månader efter avtalstecknande.  

 

2) Köp av skrivare + serviceavtal (typ 1-3 och 6) 

Garanti 12 månader efter avtalstecknande.  

I serviceavtalet ingår: toner, server samt reservdelar till skrivare.  

3) Tjänsteskrivare utan serviceavtal (typ 4 och 5) 

Garanti 12 månader efter avtalstecknande.  

Åda Ab äger skrivarna hos beställaren.  

4) Tjänsteskrivare + serviceavtal (typ 1-3 och 6) 

Garanti 12 månader efter avtalstecknande.  

I serviceavtalet ingår: toner, server samt reservdelar till skrivare.  

Åda Ab äger skrivarna hos beställaren och tillhandahåller användarna hjälp via Servicedesk 

samt tar ansvar för att skrivarna är i funktion, med support på plats om fel skulle uppstå.  
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Typ av skrivare Köp nu 
Köp nu + 
serviceavtal 

Tjänsteskrivare 
utan serviceavtal 

Tjänsteskrivare + 
serviceavtal Follow me  

Typ 1 Kyocera 
TASKalfa 2554ci X X   X X 

Typ 2 Kyocera 
Ecosys M6235cidn X X   X X 

Typ 3 Kyocera 
Ecosys M3154idn X X   X X 

Typ 4 Kyocera 
Ecosys P3145dn X   X     

Typ 5 Kyocera 
Ecosys P6235cdn X   X     

Typ 6 Kyocera 
Taskalfa 4054ci X X   X X 

 

3 TILLVAL 

3.1 FOLLOW-ME 
Follow-me-print innebär att man inte längre skickar dokument mot en förvald skrivare. Istället skriver 

användaren ut mot en gemensam ”virtuell” skrivare på er server. Användaren kan sedan gå fram till 

vilken ledig skrivare som helst (som har Follow-me funktionen installerad) på arbetsplatsen och 

hämta sitt dokument när man vill. Man identifierar sig via RFID kort/tag.  

 

Med Follow-me funktionen slipper du pappershögar vid skrivarna och onödigt spring fram och 

tillbaka mellan datorn och utskriftsrummet.  

 

Det är även möjligt att skriva ut utan Follow-me då lösningen är installerad. Du väljer fritt och enkelt 

alternativ, Follow-me utskrift eller ej Follow-me.  

3.1.1 Säkerhet  

På nästan alla arbetsplatser står det skrivare med syfte att skriva ut dokument med känslig 

information. Med en Follow-me lösning nås full sekretess genom att inget dokument skrivs ut förrän 

användaren är på plats vid skrivaren. Genom att logga in får användaren access till sina egna 

dokument och kan därifrån, genom en enkel knapptryckning, fritt välja vilket eller vilka dokument 

som ska skrivas ut.  

Inloggningen synkroniseras med företagets befintliga AD, Active directory (ditt inloggningsnamn till 

datorn/epost).  

3.1.2 Miljö & Ekonomi  

På nästan alla arbetsplatser går en mängd dokument direkt från skrivaren rakt ned i papperskorgen 

eller i bästa fall till pappersåtervinningen.  

Med hjälp av Follow-me lösningen elimineras detta bekymmer då i princip ingenting onödigt behöver 

skrivas ut.  
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3.1.3 Pris 

Pris 626 € per enhet (engångskostnad). I priset ingår installation, RFID läsare och licens för läsaren. 

Utöver priset för RFID-läsaren tillkommer en årskostnad för serverlicens och drift av lösningen. Den 

årliga avgiften (ca 3 500 €) fördelas enligt antal Follow-me läsare som är installerade hos kunderna. 

Om denna funktion beställs till en befintlig skrivare ur produktkatalogen debiteras igångsättningen 

enligt ordinarie timtaxa.  

Övrig konfigurering av kundens miljö för Follow-me funktionen samt tilläggsutrustning, om så krävs, 

debiteras separat enligt tidsåtgång. Kan endast erbjudas där Åda hanterar kundens driftsmiljö.  

3.2 SERVICEAVTAL 

3.2.1 Servicebesök 

Leverantören utför preventiv service på maskinerna. Leverantören bestämmer tidpunkten för dessa 

besök med beaktande av hur mycket maskinerna används och de specialfordringar som kan ställas 

beträffande deras service. Under servicebesöket granskas och justeras maskinerna. Nötta och 

defekta delar utbytes utan debitering och servicefirman ser till att maskinerna befinner sig i 

oklanderligt skick. Ifall det anses rekommendabelt utförs på maskiner, som på grund av hård 

användningsgrad eller befintligt skick, är i behov av genomgripande service. Detta arbete görs på 

kundens bekostnad varvid hen avlägger avgift i enighet med den uppgjorda kostnadskalkylen för 

ifrågavarande arbete. Om kunden inte accepterar denna genomgripande service då den 

rekommenderas för hen, har leverantören rätt att förhöja servicepriset eller säga upp serviceavtalet.  

3.2.2 Servicekostnader  

Serviceavtalet täcker alla kostnader som förorsakas av servicebesök i preventivt syfte. 

Garantikontraktet täcker även av servicebesöket förorsakad arbetsinsats, reservdelar, rese- och 

restidskostnader.  

Beställaren betalar för övertidsarbete utom normal arbetstid, jämte ersättning för resetiden. 

Förbättringar som rekommenderats av tillverkaren, och vilka ökar maskinernas pålitlighet, utförs 

automatiskt och utan ersättning.  

3.2.3 Underhåll 

Leverantören håller reservdelslager och ser till att serviceteknikernas skolning hålls på en sådan nivå, 

att maskinernas underhåll garanteras. Efter erhållen felanmälan utför leverantören servicebesök så 

snart det bara är möjligt. Annan service än given av leverantören är förbjuden. Endast leverantörens 

servicetekniker får utföra service och reparationer på maskinerna.  

3.2.4 Servicekontraktets omfattning 

Ett utlåtande från leverantören beträffande maskinens beskaffenhet är en förutsättning för att 

avtalet ska träda i kraft. Det förutsätts att maskinen har full arbetskapacitet när avtalet är uppgjort. 

Servicekontraktet täcker inte arbeten, kostnader eller reservdelar som förorsakats av oaktsamhet, 

felanvändning, skador av eld, vatten eller fel i elförsörjningen (överspänningar). Avtalet täcker inte 

heller tillbehör så som stift, färg- och färgbehållare, ej heller frakt- och transportkostnader som 

debiteras skilt. Beställaren ombesörjer att hämta tillbehör, även om de ingår i avtalet.  

Avtalet inkluderar ej heller ändringsarbeten och inte därav förorsakade programmeringsändringar.  
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3.2.5 Rätt till serviceåtgärder 

Beställaren har inte rätt att göra ändringar i maskinens program eller installera tilläggsutrustning 

utan leverantörens tillstånd. Leverantören svarar inte för kostnader som uppkommit genom felaktig 

användning eller bruksstörningar. Då maskinen är i behov av reparation, har leverantören rätt att 

samtidigt utföra preventiva serviceåtgärder.  

3.2.6 Serviceavgift 

Serviceavgiften betalas kvartalsvis i efterskott. Serviceavgifterna beskrivs närmare under varje 

produkt.  
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4 PRODUKT 

4.1 TYP 1 - KYOCERA TASKALFA 2554CI 

 

4.1.1 Specifikation 

  
Typ Multifunktionsskrivare i färg för A4/A3 format 
Teknik KYOCERA TASKalfa färglaserskrivare,  

HyPAS solution platform 
Hastighet Upp till 32 sidor A4 per minut,  

Upp till 16 sidor A3 per minut 
Upplösning 4800 dpi likvärdigt x 1200 dpi (utskrift) 

600 x 600 dpi (scan/kopia) 
Uppvärmningstid Ca 18 sekunder eller mindre 
Första kopian utskrift Ca 5.9 / 7.7 sekunder eller mindre  

i svart/vitt/färg 
Mått (B x D x H) 602 x 665 x 790 mm 

4.1.2 Användning 

• Upp till 32/16 sidor A4/A3 per minut i svartvitt och färg 

• Duplex utskriftshastighet: 32 sidor per minut, A4 Duplex 

• Utmärkt bildkvalitet tack vare den avancerade färgtekniken 

• Användarvänlig fullfärg 10.1"" touch skärm 
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• Flexibel pappershantering från A6 upp till SRA3 för upp till 7 150 ark 

• Produktiva efterbehandlingstillval, däribland en platsbesparande inbyggd efterbehandlare 

• Öka produktiviteten och spara tid med Human Detection Sensor 

• Ökad säkerhet med inbyggda funktioner för datakryptering, Trusted Platform Module, Secure 

Boot och Run Time Integrity Check 

• Omfattande stöd för alla moderna mobilkommunikationer. 

 

4.1.3 Pris 

TJÄNST: PRIS €: 

Köp nu 4 150 

Köp nu samt serviceavtal 4 150 + avgift/utskrift 

Tjänsteskrivare samt serviceavtal 140 €/månad + avgift/utskrift 

 

4.1.4 Serviceavtal  

Typ 1 - Kyocera TASKalfa 2554ci Svart/vit: 0,0074/utskrift 

   Färg:  0,075/utskrift  
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4.2 TYP 2 – KYOCERA ECOSYS M6235CIDN 

 

4.2.1 Specifikation 
  
Typ Multifunktionell färgskrivare för A4-format 
Teknik KYOCERA ECOSYS, Färglaserskrivare,  

HyPAS™ solution platform 
Hastighet Upp till 35 sidor A4 i minuten i färg och s/v 
Upplösning 1200 x 1200 dpi (utskrift, i minskad hastighet) 

600 x 600 dpi (scan/kopiering) 
Uppvärmningstid Ca 25 sekunder eller mindre 
Första kopian utskrift Ca 6/7.5 sekunder eller mindre i  

svart/vitt/färg 
Mått (B x D x H) 480 x 577 x 619.5 mm 

4.2.2 Användning 

• Upp till 35 sidor i minuten i A4 färg och svart/vitt 

• Duplex utskriftshastighet: 17 sidor per minut, A4 

• Dubbelsidig utskrift, kopiering och scanning 

• 7" touch-panel i färg som gör den lättanvänd 

• HyPAS™ plattformen ger möjligheter till kraftfulla skräddarsydda lösningar 

• Snabb och problemfri scaning med Single Pass Duplex mataren. 
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4.2.3 Pris 

TJÄNST: PRIS €: 

Köp nu 854 

Köp nu samt serviceavtal 854 + avgift/utskrift 

Tjänsteskrivare samt serviceavtal 37 €/månad + avgift/utskrift 

 

4.2.4 Serviceavtal  

Typ 1 - Kyocera ECOSYS M6235cidn Svart/vit: 0,021/utskrift 

   Färg:  0,028/utskrift  
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4.3 TYP 3 - KYOCERA ECOSYS M3145IDN 

 

4.3.1 Specifikation 
  
Typ s/v Multifunktionsskrivare för A4-format 
Teknik KYOCERA ECOSYS, Svartvit laserskrivare,  

HyPAS™ solution platform 
Hastighet Upp till 45 sidor A4 per minut 
Upplösning 1200 x 1200 dpi (utskrift) 

600 x 600 dpi (scan/kopiering) 
Uppvärmningstid Ca 21 sekunder eller mindre 
Första kopian utskrift Ca 5,9 sekunder eller snabbare i svart/vitt 
Mått (B x D x H) 475 x 476 x 575 mm 

4.3.2 Användning 

• Upp till 45 sidor per minut i A4 

• Duplex utskriftshastighet: 22.5 sidor per minut, A4 

• Duplex kopieringshastighet: 22.5 sidor per minut, A4 

• Komponenter med lång livslängd ger enastående effektivitet och tillförlitlighet 

• Kompakt design med full funktionalitet 

• Förenklade inloggningsmöjligheter eliminerar flaskhalsar för åtkomst samtidigt som 

säkerheten för dina dokument är hög. 
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4.3.3 Pris 

TJÄNST: PRIS €: 

Köp nu 1 034 

Köp nu samt serviceavtal 1 034 + avgift/utskrift 

Tjänsteskrivare samt serviceavtal 44 €/mån + avgift/utskrift 

 

4.3.4 Serviceavtal  

Typ 1 - Kyocera ECOSYS M6235cidn Svart/vit: 0,012/utskrift 
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4.4 TYP 4 - KYOCERA ECOSYS P3145DN 

 

4.4.1 Specifikation 

  
Typ Svartvit skrivare för A4-format 
Teknik KYOCERA ECOSYS, monokrom laserskrivare 
Hastighet Upp till 45 A4-sidor per minut 
Upplösning 1200 x 1200 dpi 
Uppvärmningstid Ca 16 sekunder eller mindre sedan strömmen 

slagits på 
Första kopian utskrift Ca 5,3 sekunder eller snabbare 
Mått (B x D x H) 388 x 410 x 308 mm 

4.4.2 Användning 

• Dubbelsidig utskrift 

• "Long-life components", låg energikonsumtion 

• Gigabit LAN, Wi-Fi möjlighet med Wi-Fi Direct 

• Tillval: SSD hårddisk med data security kit 

• Kraftfull, pålitlig och ekonomisk. 

 

4.4.3 Pris 

TJÄNST: PRIS €: 

Köp nu 403 

Tjänsteskrivare 20 €/månad 
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4.5 TYP 5 – KYOCERA ECOSYS P6235CDN 

 

4.5.1 Specifikation 
  
Typ Färgskrivare för A4-format 
Teknik KYOCERA ECOSYS, färglaserskrivare 
Hastighet Upp till 35 A4-sidor i minuten, 

Duplex ger 32 A4-sidor i minuten. 
Upplösning 1200 x 1200 dpi  

(utskrift, med reducerad hastighet) 
Uppvärmningstid Ca 25 sekunder i uppstartstid. 
Första kopian utskrift Ca 6.5/7.5 sekunder eller mindre svart/vitt/färg 
Mått (B x D x H) 390 x 532 x 469.5 mm 

4.5.2 Användning 

• Upp till 35 sidor i minuten i A4, färg och svart/vitt 

• Hållbara komponenter ger en oslagbar effektivitet och pålitlighet 

• En kompakt design med full funktionalitet 

• Dubbelsidig utskrift är standard 

• Låg el konsumtion sparar energi 

• Ovanligt kort väntetid på att få ut sin första sida 

• Väldigt låg förbrukningskostnad men hög produktivitet 

• Wi-Fi anslutning med Wi-Fi Direct funktion. 

4.5.3 Pris 

TJÄNST: PRIS €: 

Köp nu 498 

Tjänsteskrivare 22€/månad 
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4.6 TYP 6 - KYOCERA TASKALFA 4054CI 

 

4.6.1 Specifikation 
  
Typ Multifunktionsskrivare i färg för A4/A3-format 
Teknik KYOCERA TASKalfa, Färglaserskrivare, 

HyPAS solution platform 
Hastighet Upp till 55/27 sidor A4/A3 i färg,  

upp till 60/30 sidor A4/A3 i svart/vitt 
Upplösning 4800 dpi likvärdigt x 1200 dpi (utskrift)  

600 x 600 dpi (scan/kopia) 
Uppvärmningstid Ungefär 17 sekunder eller mindre 
Första kopian utskrift Ca. 3.8 / 5.1 sekunder eller  

mindre i svart/vitt/färg 
Mått (B x D x H) 602 x 665 x 790 mm 
  

4.6.2 Användning 

• Upp till 60/55 sidor A4 per minut i svart/vitt och färg  

• Upp till 30/27 sidor A3 per minut i svart/vitt och färg 

• Utmärkt bildkvalitet tack vare den avancerade färgtekniken 

• Användarvänlig fullfärg 10.1 touch skärm 

• Flexibel pappershantering från A6 upp till SRA3 för upp till 7 150 ark 
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• Produktiva efterbehandlingstillval, däribland en platsbesparande inbyggd efterbehandlare 

• Öka produktiviteten och spara tid med Human Detection Sensor 

• Ökad säkerhet med inbyggda funktioner för datakryptering, Trusted Platform Module, Secure 

Boot och Run Time Integrity Check 

• Som tillval finns en Fiery kontrollenhet för högsta produktivitet och färgkvalitet. 

4.6.3 Pris 

TJÄNST: PRIS €: 

Köp nu 6 544 

Köp nu samt serviceavtal 6 544 + avgift/utskrift 

Tjänsteskrivare samt serviceavtal 223€/månad + avgift/utskrift  

 

4.6.4 Serviceavtal  

Typ 1 - Kyocera TASKalfa 4054ci Svart/vit: 0,0054/utskrift 

   Färg:  0,058/utskrift  
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5 BESTÄLLNING 

Beställning av skrivare görs via vår portal: www.heldeska.ada.ax eller helpdesk@ada.ax. Du kan även 

ringa oss på telefon 018-12900.  

6 KYOCERAS MILJÖDEKLARATION 

Inom tillverkning kan flera faktorer leda till förlust. Den här förlusten kan emellertid minskas eller 

elimineras om alla inblandade parter är helt medvetna. Genom vår omfattande strategi för 

”synlighet” informerar KYOCERA Document Solutions offentligt alla anställda om alla 

problemområden. Med den här strategin tillvaratas alla individers medvetenhet för att minimera 

förlust. Alla anställda blir skickliga på att noggrant kontrollera varje enskild del, vilket minskar förlust. 

Flera åtgärder vidtas för att säkerställa produktkvalitet, bland annat rapporter även om bara ett 

potentiellt dödligt fel rapporteras under månaden. Det är bara några av våra sätt att utvärdera vår 

ställning när det gäller omfattande produktkvalitet på företaget. 

Miljöbevarande produkter  

De hållbara komponenter som KYOCERA Document Solutions utvecklar för sina kopiatorer och 

skrivare leder till minimalt avfall eftersom de sällan behöver bytas ut. KYOCERA-produkter följer 

stränga globala miljöstandarder och arbetar aktivt med att uppfylla dem. Blyfri lödmetall på 

kretskort, produktkonstruktion för att minimera resursförbrukning och miljövänliga förpackningar 

utgör bara några av de sätt KYOCERA arbetar med att minimera sina produkters miljöpåverkan.  

ISO14001 och IEMS (Integrated Environment Management System)  

Kort efter introduktionen av ISO14001-standarderna för miljöhantering satsade KYOCERA Document 

Solutions på att visa sitt miljöengagemang genom att registrera sig för ISO14001-standarden. Alla 

KYOCERA Document Solutions produktionsanläggningar har uppnått ISO14001-certifiering. 

http://www.heldeska.ada.ax/
mailto:helpdesk@ada.ax

