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Store problemer med fargeprinteren 
 
Det har i de siste par månedene vært gjentatte problemer med den store fargeprinteren vår. Ole har 
klaget over at maskinen stadig stopper på grunn av papirkrasj, og han mener den må være slitt eller 
ødelagt i automatikken fordi den av og til stanser og varsler om papirfeil uten at det er tilfelle. Når man 
skriver ut dokumenter med mange sider medfører disse problemene ofte at man må starte hele 
utskriftsjobben forfra igjen. Det går mye tid og vi må kassere svært mye papir hver eneste uke. Dette 
er irriterende og jeg har fått høre at enkelte heller bestiller utskrifter fra Allkopi for å unngå 
problemene. Det er dyrt. 

Vi har et stort behov for en driftssikker printer. Totalt har vi skrevet ut over 350.000 sider siden 
vi fikk maskinen for litt over to år siden. I mai i år ble det produsert hele 14.590 sider. Det er mye. Jeg 
tror det er en god del mer enn vi forutsatte da vi kjøpte den. Maskinen er nok litt for svak for det 
volumet vi har. Det skal vel heller ikke legges skjul på at det er mange som bruker printeren og når det 
blir tekniske problemer er det av og til ganske ukyndige personer som forsøker seg som reparatører. 
Jeg gjentar derfor mitt forslag om at Petter får hovedansvaret for å vedlikeholde og etterse printeren 
og at vi andre bør unngå å forsøke tekniske reparasjoner. I forrige uke skulle jeg skrive ut 
presentasjonen av Stone-prosjektet. Jeg hadde behov for ca 100 eksemplarer, men ga meg etter å ha 
laget 75 stk. Det ble en tidkrevende og svært irriterende oppgave. Maskinen stanset i ett sett. Mange 
ganger på grunn av papirkrøll, men også pga. feilmeldinger som ikke jeg fant ut av. Hele jobben burde 
vært gjort på et par timer, men jeg holdt på nesten hele dagen. I tillegg kommer utgiftene til 
reparatøren som kom dagen etter for å justere maskinen. Dette er så lite økonomisk at vi må se å få 
gjort noe med det. 

I en e-post fra vår dataleverandør fikk jeg tilfeldigvis se en annonse for en ny printerserie; 
Avantar. Jeg kontaktet avdelingslederen Bjørn Ødegaard og etter en samtale ba jeg ham om å sende 
oss et tilbud som jeg fikk på mail. Han skriver blant annet: 

"Vi har fått en ny serie skrivere som går under navnet Avantar. Det er raske nettverksklare 
laserskrivere som har tosidig utskrift som standard. Jeg foreslår at dere velger enten A340 eller A590, 
begge vil egne seg godt for våre de behovene du nevnte. A590 er den største og kraftigste. Det er en 
multifunksjonsmaskin med både printer, kopi, skanning og faks. Som nevnt er tosidig utskrift standard. 
Den klarer hele 40 sider per minutt i både farge og mono. Det er raskt. Første utskrift kommer på 
under ti sekunder. Standard papirmagasin er 500 ark, men du kan legge til et magasin med 2.500 
sider for en rimelig penge. Du får tre års garanti med bytte på stedet service i tre år, så denne 
maskinen er vi sikre på ikke skal lage tekniske problemer for dere.. Den nye teknologien med bl.a. 
AirPrint og Google Cloud Print er innebygget. Prisen på maskinen er kr 28.790 inklusive mva. Jeg 
kjenner ikke til noen leverandør som kan konkurrere med den prisen. 

Hvis dere heller vil ha en litt mindre maskin er A340 også et godt valg. Den er bygget for litt 
mindre volum og er langsommere, ca. 32 sider per minutt. Prisen er kr 23.990 inklusive mva. Det kan 
godt være denne maskinen er god nok for dere, men med det store volumet vil jeg sterkt anbefale 
A590. Jeg vedlegger brosjyrer for begge maskinene. Det ville være fint om du kom innom, kanskje 
sammen med en kollega, så skal jeg gi dere en demonstrasjon. Ring meg når dere har snakket om 
dette." 

I går ettermiddag stanset printeren igjen og den har vært ute av drift frem til kl 11 i formiddag. 
Det medfører at mange av oss må laste dokumentene over på en minnepenn og ta turen opp i 4. 
etasje for å få skrevet ut. Eller bruke Allkopi. Det er både irriterende, tungvint og bortkastet tid! Vi har 
ikke investert så mye i kontorutstyr i administrasjonen hvis vi ser bort fra utskiftingen av datasystemet 
vårt for et år siden. 

Nå er det på tide å gjøre noe! 
Jeg sender kopi til alle i Adm.avd. 
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