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Om Sønderjysk Landboforening 
Sønderjysk Landboforening blev etableret 
i 1974 med områdets lokale landmænd 
som ejere. For 13 år siden fusionerede tre 
lokale landboforeninger til ét stort center 
med adresse i Vojens. I dag servicerer 
foreningens 140 ansatte primært 
lokalområdets landmænd, om end 
kundeporteføljen dækker hele Danmark. 
Omsætningen udgør årligt 85-90 mio. 
kroner.

Ydelserne dækker en totalløsning 
inden for landbrugsmæssig rådgivning 
på områderne regnskab, budget, 
opfølgning, miljø, markplaner, fodring 
og foderblandinger samt faglig og 
økonomisk administration i det hele 
taget.

Dansk Farmer IT, der tidligere var 
en selvstændig virksomhed, som 
nu er opkøbt og udgør Sønderjysk 
Landboforenings IT-afdeling, er på mange 
måder foreningens ”hjerte”, der både 
servicerer husets egne behov og de 
omkring 1.500 landmænd, som udgør 
medlems-/ejerkredsen.

På landsplan findes der 26 landbocentre, 
samlet under paraplyorganisationen 
Landbo & Fødevarer.

Udfordringen

Med udvikling af softwareprogrammet 
Dokview Powered by ELO i 2009 har Dansk 
Farmer IT gjort det muligt at effektivisere 
papirgangene i ethvert landbrug uanset 
størrelse.

”Vi kan faktisk gøre ethvert landbrug 
fuldstændigt papirløst i dag, hvor alt foregår 
digitalt”, fortæller IT Chef Erik L. Jørgensen, 
Sønderjysk Landboforening.

I forbindelse med en større udskiftning 
af foreningens installation af 
multifunktionsmaskiner i 2012, var det 
naturligt at overveje hele den måde, man i 
Sønderjysk Landboforening arbejder med 
kopi, print, scan og fax. Og meget hurtigt 
stod det klart, at en ny totalløsning skulle 
inkludere printfunktionen MyPrintAnywhere, 
hvor udskrifter først produceres i 
det øjeblik en medarbejder står ved 
multifunktionsmaskinen, og bestiller det 
eller de aktuelle printjobs ved at identificere 
sig med et ID-kort. Samtidigt ønskede man 
at rydde op i den mængde af små, lokale 
kontorprintere, der ikke alene repræsenterede 
en betydelig ressourcemæssig belastning af 
IT-afdelingens medarbejder, men også var 
kostbare at holde i drift.

”Vi havde i forvejen fire forskellige modeller 
af Canons multifunktionsmaskiner, og blandt 
ønskerne var også at opnå ensartethed 
med hensyn til maskiner, betjening, 
forbrugsmaterialer og drivere. Vi fandt frem 
til to leverandører, der hver især hævdede at 
kunne indfri alle vores ønsker. Den ene var 
Canon – som vi desværre ikke valgte. Efter et 
fejlvalg af leverandør, der hurtigt blev erkendt, 
tog vi igen kontakt til Canon. Hos Canon 
havde vi fået MyPrintAnywhere-løsningen 
demonstreret, og vi fokuserede meget stærkt 
på at få denne funktion”, forklarer Erik L. 
Jørgensen.

Løsningen

Canon gav igen håb om at få den rigtige 
løsning implementeret hos Sønderjysk 
Landboforening.

Erik L. Jørgensen bestilte den løsning 
som Canon havde tilbudt – inklusive 
MyPrintAnywhere-funktionaliteten.

”Og det virker rigtig godt. Canon var virkelig 
med på beatet da det gjaldt om at finde 
den rigtige løsning, hvilket vi er meget 
taknemmelige for. Hele forløbet har været 
meget professionelt, og vi er blevet hjulpet 
rigtig godt i gang”, fastslår Erik L. Jørgensen.

Den nye løsning består af et miks af sort/
hvid- og farvemaskiner, men da de kører 
på samme system kan MyPrintAnywhere-
funktionen anvendes optimalt på tværs af 
maskinerne. Desuden slettes uafhentede 
printjobs automatisk efter 24 timer, således at 
man ikke ved en fejl kommer til at producere 
en uønsket udskrift.

Fordelene

I forbindelse med implementering af de ni 
multifunktionsmaskiner kunne Sønderjysk 
Landboforening ved samme lejlighed vinke 
farvel til 10 små, lokale ”sekretærprintere”, 
fordi medarbejderne ikke længere skal vente 
på deres udskrifter, når de anvender én af 
de store Canon-maskiner, da udskrifterne 
produceres lynhurtigt. Det frigiver betydelige 
ressourcer hos IT-afdelingen, idet de ikke 
længere skal supportere 10 forskellige 
printere med 10 forskellige drivere og 10 
forskellige slags forbrugsmaterialer, som 
tilfældet var tidligere.

”Med afskaffelse af de små ”sekretærprintere” 
skal vi dels ikke længere vedligeholde så 
mange små printere, dels sparer vi penge 
på driften, da de små printere brugte meget 
strøm. Desuden skal de nye Canon-maskiner 
ikke først varme op. De er klar øjeblikkeligt 
og udskriver meget hurtigt. Derfor oplever 
vores medarbejdere heller ingen ventetid 
ved printerne. De mange småprintere, som 
vi fik afskaffet, var desuden omtrent fire 
gange dyrere per print end Canons maskiner. 
Så alene her sparer vi også mange penge”, 
forklarer Erik L. Jørgensen.

“ Set fra et miljømæssigt 
synspunkt er det en god 
løsning, for sparer vi  
20 - 25 % af de 2,7 millioner 
sider vi printer årligt, der 
hver belaster miljøet med 
50 gram CO

2
, bliver det til 

en meget stor miljømæssig 
CO

2
-besparelse.”



“Vi udskriver 2,7 millioner
 print hvert år. Det gode
 ved MyPrintAnywhere-
 løsningen er at 
 medarbejderne anvender 
 deres ID-kort til at 
 identificerer sig over for 
 systemet. Dermed havner 
 udskrifter ikke længere i 
 de forkerte hænder ved et 
 uheld.”

af tonerkassetter, ligesom maskinerne 
selv bestiller forebyggende service efter 
behov. Desuden indeholder serviceaftalen 
regelmæssige, opfølgende besøg for at 
komme eventuelle spørgsmål i forkøbet – en 
aftale, som Sønderjysk Landboforening med 
Erik L. Jørgensens ord er ”meget glade” for.

Miljøbesparelserne har bestemt også været 
en ekstra dimension, som har bidraget vil 
tilfredsheden med Canons løsning. Canons 
produkter er blandt de bedste på markedet 
med hensyn til lavt elforbrug, og herudover 
er der en betydelig el-besparelse ved at 
fjerne de unødvendige mindre printere. 
MyPrintAnywhere løsningen sikrer også, at 
der spares papir, toner og penge.

I det hele taget er der uhyre stor tilfredshed 
med det endelige valg af Canon som 
leverandør.

”IT-afdelingen er de første til at få skældud, 
hvis der er problemer. Men da vi smed den 
første leverandør ud, og fik Canon ind, fik 
vi stor ros fra alle husets brugere. Vores 
IT-medarbejdere har fået mange særdeles 
tilfredse skulderklap over frokosten”, 
konstaterer Erik L. Jørgensen, der generelt 
anbefaler Canon som leverandør af 
multifunktionsmaskiner.

”Jeg vil gerne rose Canons medarbejdere 
i både salg og teknik for at være med helt 
fremme, og være klar når vi havde behov for 
dem”, slutter IT Chefen.

Tidligere var spildet af et betragteligt omfang, 
idet der blev udskrevet mange sider, som 
alligevel ikke skulle bruges.

”I dag kan brugerne simpelthen slette et 
overflødigt printjob inden det printes ud. 
Tidligere kunne der ligge flere hundrede 
sider og vente på at en defekt printer kom 
op at køre igen, hvorefter de nu overflødige 
udskrifter kom væltende ud. Det sker heller 
ikke længere, så de sorte affaldssække fra 
printerrummet er blevet meget mindre efter vi 
har fået MyPrintAnywhere ind”, uddyber Erik 
L. Jørgensen.

Med den nye løsning er det desuden muligt 
at udtrække en række forskellige statistiktal, 
og det bruges i vidt omfang til at hjælpe 
brugerne til at opnå et optimalt mønster for 
forbrug af print.

Sønderjysk Landboforening lejer en mindre 
del af deres hovedkontors arealer ud til 
forskellige virksomheder, som arbejder i 
landbrugssektoren. Og med det nye system 
er det muligt at afregne hver lejers individuelle 
forbrug af kopi, print og fax helt præcist.

”Fra 1. januar til 30. juni har vi meget travlt 
med at færdiggøre regnskaber for vores 
medlemmer, og i denne periode produceres 
omkring 80 % af årets udskrifter. Derfor 
er vi meget sårbare, hvis en printer går 
ned. Med den nye løsning kan vi blot flytte 
udskriftsjobbene til enhver anden fungerende 
maskine. Det er i det hele taget blevet meget 
lettere at holde systemet kørende”, erkender 
Erik L. Jørgensen.

Den nye serviceaftale indeholder blandt 
meget andet automatisk genbestilling 
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“ Vi forventer at spare et sted mellem 20 - 
25 % årligt med MyPrintAnywhere, fordi 
vi kan reducere mængden af fejludskrifter 
markant. Med MyPrintAnywhere udskriver 
vi kun de dokumenter vi har behov for, og 
vores regnskabsafdeling har nu sikkerhed 
for at deres udskrifter ikke havner i de 
forkerte hænder.”

   Erik L. Jørgensen 
IT Chef Dansk Farmer IT/Sønderjysk Landboforening
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