Případová studie OKI
Odvětví: Pohostinství

Řešení: Managed Print Services

Místo: Irsko

„	Řešení pro budoucí rozvoj“ –
společnost OKI přispívá ke snížení
nákladů a zvýšení efektivity
v podniku Grand Hotel Malahide

Informace o zákazníkovi
Grand Hotel se nachází v přímořském
předměstí Malahide v severním

Výzva

hrabství Dublin plném stromoví.

Tisk je jednou z nejdůležitějších technických stránek každodenního provozu
hotelu Grand Hotel. Začíná u kriticky důležitých služeb recepce, která mimo jiné
připravuje účty pro klienty a končí pracovníky kanceláří, kteří na tiskárny spoléhají
při plnění svých každodenních povinností.
Grand Hotel chtěl snížit své zvyšující se účty za tisk, obnovit stávající řadu tiskáren
od různých dodavatelů a s různými smlouvami a zvýšit spolehlivost zařízení pro
nejdůležitější funkce, jako jsou recepce a příjem – a to vše pod jednou smlouvou.

Je to jeden z nejslavnějších
podniků v tomto hrabství. Místo,
kde se nachází – 15 minut jízdy od
dublinského letiště – a jeho umístění
na mořském pobřeží z něj dělají
oblíbenou destinaci pro obchodní
cestující i pro turisty.
Se svými 203 pokoji, které poskytují
služby klientům ze sféry podnikání
i lidem na dovolené, je hotel jedním
z nejrušnějších v celé zemi. Kromě
vlastní bezprostřední práce s hosty
je Grand Hotel také sídlem vedení pro
malou skupinu sesterských hotelů.

GRAND HOTEL

TISKOVÉ NÁKLADY

SNÍŽENY O

30 %

Ernie Brenner (Grand Hotel), Suzanne Colgan (Netspeed) a David Quinn (OKI Systems Ireland)

Řešení

První fáze přechodu na strukturu tisku orientovanou

Myšlenku služeb Managed Print Services (MPS) představila
hotelu firma Netspeed, partner IT společnosti OKI.
Po úvodních schůzkách, kde se probíralo, jak by služby
MPS mohly v hotelu Grand Hotel fungovat, se hotel rozhodl
plány skutečnosti a realizovat nabídku společnosti OKI.

na služby spočívala v provedení hodnocení tiskových

Podle finančního ředitele Ernie Brennera nepředstavovala
volba služeb MPS pro Grand Hotel vůbec žádné riziko.
„Slyšeli jsme o myšlence řízených tiskových služeb
a napadlo nás, že je to jasná volba,“ řekl. „Společnost OKI
nám předložila plán a my jsme se rozhodli ho realizovat.“

a dokumentových aktivit hotelu, které provedla společnost
OKI. Ještě předtím provedl Brenner vlastní, osobní audit
a byl zvědavý, jestli se statistika a údaje od společnosti
OKI shodnou s tím, k čemu dospěl on. „Podívali jsme se
na naše celkové tiskové náklady a také na to, kolik peněz
jsme utráceli za tonerové kazety, a porovnali jsme je
s balíčkem MPS“, uvedl.
Podobně jako mnoho jiných podniků měl i Grand Hotel
spoustu tiskáren od různých výrobců a provozoval je v rámci
odlišných smluv.

„	Nyní máme málokdy problémy (s našimi

Stručný přehled výhod:

zařízeními) a společnost OKI reaguje

• Snížení tiskových nákladů o 30 %

na všechny potíže online. Dokáže je

• O
 nline monitorování vybavení
a údržba zařízení

opravit vzdáleně nebo případně rychlou
návštěvou. Společnost OKI v mnoha
případech vyřešila problém ještě
předtím, než nastal.“

• Modernizovaný hardware
 lepšení optimalizace tiskového
• Z
parku podle skupinových
a individuálních potřeb

Ernie Brenner, finanční ředitel, Grand Hotel

Hotel požadoval jednodušší sadu tiskáren s nižšími náklady,
větší efektivitou a možností provozování v rámci jedné
smlouvy o úrovni služeb. „Dříve jsme měli různé tonerové
kazety od různých dodavatelů, každý s jiným kontraktem.
Náš sklad byl přeplněný všelijakými tiskovými kazetami
od různých dodavatelů.“
„Údaje společnosti OKI o tom, že bychom mohli ušetřit
peníze a zlepšit efektivitu, se shodovaly s těmi našimi,
což na mne udělalo dojem. Rozhodli jsme se tedy projekt
spustit. Lákala nás i úroveň služeb, kterou nám společnost
OKI nabídla, stejně jako její schopnost modernizovat
naše tiskárny a současně zavést do běžného tisku
z počítačů i barevného tisku také skenování – což jsme
tu dosud neměli.“

Výhody
Podle Brennera došlo díky zavedení služeb MPS ke
snížení tiskových nákladů hotelu Grand Hotel o 30 procent
a bylo zavedeno několik efektivních postupů. „Měli jsme
více než 44 tiskáren, faxů, kopírek a dalších zařízení,“
řekl. „Od zavedení

služeb MPS od společnosti OKI jsme tento počet snížili
asi na 25. Máme velký počet samostatných kanceláří,
takže jsme nemohli snížit počet jednotlivých strojů tak,
jako by to bylo možné v kanceláří s otevřeným prostorovým
plánem. Podařilo se nám zmodernizovat řadu kanceláří
a vybavit je multifunkčními zařízeními s funkcemi navíc,
jako je například skenování nebo kopírování z počítače,
což jsme dříve nemohli provádět.
„Tam, kde to bylo možné, jsme odstranili samostatné
tiskárny a poskytli jedno centrální víceúčelové zařízení,
které našim uživatelům nabízí doplňkové funkce a výhody.
Naše recepce je nemírně důležitá; potřebujeme tam totiž
stále tisknout a potřebujeme tiskárny, které pracují rychle,
spolehlivě a jsou hodně odolné, protože musejí používat
papír s různými gramážemi.“
Společnost OKI je jedinečná v tom, že ve svém řešení MPS
dokáže nabídnout decentralizovanou koncepci, jakou vám
jiní dodavatelé kopírek A3 nenabídnou.
Pan Brenner a jeho zaměstnanci jsou nadšení, že hotel nyní
disponuje parkem zařízení, která jsou „moderní a aktuální“,
a nikoli „problematická a nákladná“.

„	Údaje společnosti OKI o tom, že bychom mohli ušetřit peníze a zlepšit efektivitu,
se shodovaly s těmi našimi, což na mne udělalo dojem. Rozhodli jsme se tedy
projekt spustit.“
Ernie Brenner, finanční ředitel, Grand Hotel

Suzanne Colgan (Netspeed), Ernie Brenner (Grand Hotel) a David Quinn (OKI Systems Ireland)

Když se Brenner vyjadřuje ke vztahu hotelu Grand Hotel

Budoucnost

se společností OKI, neuslyšíte nic než chválu. „Všechny

Pan Brenner uvedl, že Grand Hotel bude se společností OKI
nadále spolupracovat, a že ho snížení účtů za tisk a nižší
provozní náklady nesmírně těší. Grand Hotel nedávno
revidoval svou smlouvu na služby MPS se společností OKI
tak, aby obsahovala i obnovení vybavení. Doplnil do smlouvy
také hotel Marine v Suttonu.

naše problémy jsou ihned vyřešeny. Smlouva se každých
šest měsíců reviduje a veškeré odhady nákladů, které nám
společnost OKI poskytla, byly přesné.
„Samotné tiskárny jsou velmi robustní a když dochází toner,
komunikují přímo se společností OKI. Správa je nyní velmi
jednoduchá, protože je zaveden proces průběžného řízení
od společnosti OKI, který řeší tyto potřeby i jiné potenciální
problémy. Nyní máme s tiskárnami málokdy problémy,
a společnost OKI reaguje na všechny potíže online a dokáže
je opravit vzdáleně nebo případně rychlou návštěvou.
Společnost OKI v mnoha případech vyřešila problém ještě
předtím, než nastal.“

„Konečný výsledek celého procesu je snížení provozních
nákladů a zkrácení doby nutné pro správu zařízení, navíc ke
zlepšení provozuschopnosti a smluv o úrovni služeb oproti
našim předchozím zařízením“, uvedl Brenner. „Nyní máme
pocit, že jsme připraveni na budoucí rozvoj a budeme
nadále spolupracovat se společností OKI. Velmi rádi jsme
ji doporučili i jiným hotelům a těšíme se na to, že svůj vztah
se společností OKI zachováme i v budoucnosti.“

Program OKI Smart Managed Print Services zahrnuje řadu vyzkoušených a testovaných metod a nástrojů pro posouzení skutečného stavu
nákladů organizace souvisejících s tiskem před samotným vytvořením profesionálního přizpůsobeného návrhu společnosti OKI,
který bude vyhovovat individuálním specifickým požadavkům zákazníka. Naši zaměstnanci prodejního a technického oddělení
úzce spolupracují s našimi klíčovými partnery a nabízejí řízená tisková řešení s maximální užitnou hodnotou pro zákazníka.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

