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Prodoc och Atea  
tecknar avtal med  
Eskilstuna kommun 
 
Prodoc och Atea har genom SKL Kommentus ramavtal blivit  
utvalda att täcka Eskilstuna kommuns behov av skrivare och 
multifunktionsutrustning. Prodoc kommer tillsammans med Atea att 
leverera produkter från Nashuatec och svara för drift och underhåll. 
	  
Kommuner tillhör de mest utskriftsintensiva verksamheterna, och Eskilstuna 
kommun har idag ca 500 multifunktionsskrivare och lika många nätverkskopplade 
skrivare. Stort fokus har nu lagts på att hitta kostnadseffektiva lösningar och 
arbetssätt, där Prodoc tillsammans med Atea kommer att utveckla och förbättra 
kommunens maskinpark och utskriftsrutiner.  
	  

– Eskilstuna kommun är mycket nyfikna och intresserade av ny teknik och 
att hitta nya arbetssätt som effektiviserar verksamheten. Förutom 
leverans av maskiner, drift och underhåll kommer vi också att tillsammans 
med Atea utveckla kommunens informationshantering, och öka 
tillgängligheten av digital och fysisk information. Det känns otroligt 
stimulerande att Prodoc får vara en del av denna process, säger Mikael 
Lexert, Channel & Strategic Marketing Manager på Prodoc Svenska AB. 

 
Avtalet omfattar 550 stycken A3-multifunktionsprodukter. 
 
För mer information, kontakta: 
Pär Arvidsson, VD Prodoc Svenska AB. 
0703-73 25 30 
pan@prodoc.se 
 
För pressmaterial och högupplösta bilder, besök vårt pressrum: 
http://www.cisionwire.se/prodoc	  
 
Prodoc är en av Sveriges ledande IT-leverantörer inom informationshantering 
med fokus på dokumenthantering, informationsflöden och effektiva möten. 
Prodoc är fristående generalagent för Nashuatec i Sverige, ett varumärke inom 
Ricoh International B.V. Amstelveen, Nederländerna, som erbjuder världsledande 
produkter och lösningar inom dokument- och informationshantering. Dessutom är 
Prodoc partner till Logitech Europe och samarbetar med LifeSize Communications. 
På våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nässjö arbetar 110 personer, 
och vårt återförsäljarnät består av 80 partners över hela landet. Prodoc är 
leverantörsoberoende och omsatte 2011 280 miljoner kronor. För mer 
information, besök www.prodoc.se 
 


