
Kund och tryckeri i samklang

beslutsfattare
Beskrivning för tryckeriets



Mer tid till försäljning
Tid och pengar – det är vad både du och dina kunder sparar, 
tack vare en helt automatiserad process. Nu kan du nämligen 
låta din personal ägna sig åt projektledning och försäljning, 
istället för att lägga tid på tryckprocessen. Alla vinner!



Fler order utan mer personal
UniQueue är ett webbaserat system som automatiserar din trycksakspro-
duktion och förenklar beställningsrutinerna för dina trycksaksbeställare. 
Med hjälp av UniQueue kan du:
  
•	 Sänka	produktionskostnaden	avsevärt	(till	exempel	för	personal,	intag,	
startkostnader	per	order	och	förbrukningsmaterial)

•	 Frigöra	arbetstid
•	 Få	större	kontroll	över	produktionstoppar
•	 Ta	emot	beställningar	dygnet	runt

Förstärk dina affärsmöjligheter – utan dyra investeringar. Med 
hjälp av UniQueue kan dina kunder skapa, formge och beställa alla slags 
professionella trycksaker online. Tack vare grundliga studier av tryck-
eriers och trycksaksbeställares arbetssätt kan vi erbjuda en produkt som 
omfattar hela flödet – från beställning till produktion och leverans.

Ingen anställd behövs för att färdigställa dokumenten för tryck. 
UniQueue optimerar nämligen utskjutningen på ett sätt som ingen 
konkurrent klarar av. Sättnings- och originalkostnaderna minskar 
avsevärt. 

UniQueue genererar tryckbara PDF:er genom att arbeta med såväl 
färdiga som ändringsbara trycksaksmallar. Det blir betydligt lättare för 
dina kunder att följa sin grafiska profil och beställa trycksaker med högsta 
kvalitet – on demand. Dina leveranser blir både snabbare och säkrare. 
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Upp till 90 % tidsbesparing per order 
Våra kunder har räknat ut att de sparar betydande belopp* varje år genom 
att använda UniQueue. Från beställning till färdig trycksak. Det traditio-
nella trycksaksarbetsflödet är som bekant tidskrävande. Processen krä-
ver många moment som måste utföras av personal. Men inte nu längre. 
Genom att använda UniQueue minskas de till ett fåtal. 

*Besparingarna beror givetvis på det arbetssätt tryckeriet har innan införandet av UniQueue 
och antalet ordrar. Om en genomsnittlig order tar 40-50 minuter (vilket i de flesta fall är lågt 
räknat) och tryckeriet hanterar 4000 order på ett år, frigör systemet cirka 3300 timmar. Det 
innebär 416 heltidsarbetsdagar. Hur mycket blir det för dig?
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Traditionellt trycksaksarbetsflöde

totalt ca 26-53 min/original

Arbetsflöde med UniQueue

totalt ca 4-8 min/original

Tidsbesparingar med 
Från digitalt original till färdig trycksak
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Kunden skickar 
digital order 
innehållande 
orderdata till 
tryckieriet via 
e-post eller FTP.

Trycksaksbe-
ställning sker, 
original skapas, 
texten sätts, 
korrektur 
skickas och 
godkänns.

Ett korrektur 
skickas normalt 
2-4 gånger.

Att sätta pris 
på trycksaker 
tar tid. 

Offert ska 
skrivas och 
skickas till 
kund.

Tryckeriet 
hämtar ordern 
från e-post eller 
FTP.

Orderdata 
struktureras, 
dvs filer, antal, 
leveransdatum 
mm samlas i en 
kundmapp.

Arbetsorder 
skapas.

Kontroll sker 
ofta med 
anpassade 
programvaror. 

Mindre fel 
rättas till av 
tryckeriet. Vid 
större fel – ny 
kontakt med 
kunden. Ny 
kontakt kan ta 
mycket tid.

Utskjutnings-
mall skapas, 
dvs originalen 
läggs ut på ett 
större tryckark. 
Manuellt 
eller via 
hjälp-program.

Skärmärken, 
streckkoder mm 
läggs på det 
slutgiltiga arket.

Original 
öppnas i rätt 
program, skri-
varinställningar 
görs, antal 
utskrifter ställs 
in, och utskrift 
eller tryckning 
sker. 

Därefter skärs 
arket, ev. bigas 
eller falsas.

Leveransadress 
mm måste 
anges på 
etiketterna. 

Utskrift av 
dessa tar tid, 
särskilt om 
detta görs helt 
manuellt.

Trycksaken 
paketeras, ofta 
tillsammans 
med flera 
ordrar som ska 
till samma 
leveransadress.

Därefter sker 
”avbockning” 
av slutförda 
ordrar.

Manuellt 
meddelande 
till kund, när 
trycksaken är 
levererad.

Via e-post, 
brev eller 
telefon.

Samman-
ställnings-
faktura av 
utförda 
ordrar, 
vanligtvis 
vecko- eller 
månadsvis.

Avräknings- 
och 
kreditfaktu-
ror kan 
skapas.

Traditionellt
arbetsflöde

1-2 min 3-5 min

Tider avser uppskattad arbetstid för en person som utför respektive moment,
där vi fokuserar på ett original i ordern. Tiden är lågt räknad.
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Det användarvänliga flödet
Det ska vara lätt att beställa. Och så måste precis allt 
bli rätt. UniQueue ordnar inte bara detta, utan även 
en bra helhetsbild av utgifterna och snabb direktle-
verans till rätt personer. Så här går det till:
 
Dina kunder beställer via nätet, med endast tre klick. Uni-
Queue är mycket enkelt att använda – även för personer som är 
ovana med datorer. Det tar mindre än 30 sekunder. 

Kunderna kan omedelbart börja använda UniQueue – utan 
att köpa ny program- eller hårdvara. De loggar in på en använ-
darvänlig webbsida. Endast den mest nödvändiga informatio-
nen syns, för att leda kunderna genom processen. 

De skapar originaldokument från en färdig trycksaksmall 
(eller laddar upp ett eget i obegränsad storlek) på vår server 
och kan korrekturläsa direkt på skärmen. Trycksakerna prissätts 
sedan automatiskt. 

Korrektur attesteras av behörig person, liksom själva beställ-
ningen innan den skickas till tryckeriet. Saknade teckensnitt, 
för låg bildupplösning och andra vanliga fel vid intag tillåts inte 
att passera. Allt material kontrolleras automatiskt innan det tas 
emot. Små fel korrigeras av systemet. Skulle felen vara för stora, 
kan kunden enkelt rätta till dem, eftersom systemet ger lämpliga 
åtgärdsförslag. 

Flera personer kan beställa samtidigt från mallarna. 
Dokumenten färdigställs och överförs till tryckeriet. Kunden 

får ett pris direkt och leveranskvitto när trycksaken är överförd.

Systemet fyller ut tryckarket på bästa sätt (optimerad utskjut-
ning) och placerar skärmärken och andra styrkorder. Vid behov 
kan flera olika trycksaker placeras på samma tryckark. Systemet 
bestämmer sedan optimal vändningsriktning och fiberriktning 
vilket resulterar i minimalt pappersspill. Det innebär kortare 
skärningstid. En knapptryckning är det enda som behövs för 
utskrift. Varje order hanteras på den bäst lämpade utenheten, i 
rätt antal och på rätt papper (dina egna papperssorter kan själv-
klart läggas in). Den optimerade produktionen sparar miljön, 
genom minskad energi- och pappersförbrukning.

Dessutom får ni full kontroll på orderhantering och logistik. 
Inga order glöms bort eller felfaktureras. Systemet håller nämli-
gen reda på vart trycksakerna ska levereras och streckkodsläsare 
ser till att rätt trycksak packas till rätt adress. Adressetiketter 
med streckkoder skrivs ut automatiskt för att underlätta pake-
tering och logistik. Transportbokning sker automatiskt.

Samlingsfakturor skickas med en enkel knapptryckning. Alla 
fakturor och totalpriser sammanställs automatiskt. Fakturorna 
skrivs ut eller skickas via e-post. Kunden kan när som helst se 
orderhistorik och erbjudanden från tryckeriet. 

Vi kan integrera UniQueue med de flesta ekonomisystem.
Trycksakerna lagras och kan hämtas när som helst av både er och 

kunderna. Detta innebär mindre administration och mindre 
felhantering. Det finns heller ingen risk för att dokument  
försvinner eftersom allt finns samlat på ett och samma ställe.

Dessutom är det enkelt att skicka jobb till samarbetspartners, 
t.ex. kuvertleverantörer.

Den	optimerade	produk-

tionen	sparar	miljön,	

genom	minskad	energi-	

och	pappersförbrukning.

Dessutom	blir	order-

hantering	och	logistik	den	

bästa.	Inga	order	glöms	

bort	eller	felfaktureras.

”

”



Sammanfattning
Tekniken i sig är inget självändamål. Den är ett medel för att tillgodose dina behov.

Fördelar för tryckeriet
Sänkt	produktionskostnad•	

Låg	startkostnad•	

Snabbare	orderhantering•	

Ökad	omsättning	med	befintliga	resurser•	

Betydligt	färre	arbetskrävande	moment•	

Starkt	konkurrensverktyg•	

Minskad	felhantering•	

Optimerat	arbetsflöde•	

Unik	automatiskt	optimerad	utskjutning•	

Enkelt	att	införa	i	befintlig	produktion•	

Låg	startkostnad•	

Ökad	kundlojalitet•	

Fördelar för kunden 
Minskade	administrativa	kostnader	•	

(30-50%	lägre)

Inga	originalkostnader	–	gör	själv		•	

originalen	samtidigt	som	du	beställer

Både	färdiga	och	ändringsbara	mallar•	

Användarvänligt	•	

Beställning	på	mindre	än	30	sekunder•	

Kundstyrt•	

Lätt	att	upprätthålla	rätt	grafisk	profil•	

Trygghet	•	

Ingen	ny	program-	eller	hårdvara	krävs•	

Minimerad	risk	för	fel•	

Allt	samlat	på	samma	ställe•	

Fördelar för alla
Frigjord	arbetstid•	

Säkrare	leveranser	•	

Snabbare	leveranser	•	

Beställningsmottagning	dygnet	runt	•	

Mindre	administration	•	

Minskad	miljöbelastning•	

Översikt	och	kontroll	–	se	snabbt	his-•	

torik	över	vad	som	beställts,	när	det	

beställdes	och	hur	det	levererades

Mika Sverige AB
UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört 
uppdrag åt exempelvis Adobe, FujiFilm, Luftfartsverket, BT Industries, 
Danske Bank, Expert, SAAB, SEB och Ericsson. Med spetskompetens 
inom grafiska flöden specialiserar vi oss inom produktutveckling, utbild-
ning och konsultation.
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Kostnadsfri demonstration
Alla sorters tryckerier kan få tillgång till UniQueue. Det är avancerad 

teknologi, men mycket enkelt att införa i befintlig produktion. 

Startkostnaden är låg. Löpande uppdateringar ingår i priset.

Vill du kunna erbjuda systemet till dina kunder? Välkommen att 

kontakta Mika Sverige AB för en kostnadsfri demonstration.


