Případová studie OKI
Obor: Automobilový průmysl

Řešení: Managed Print Services

Místo: Kilkenny & Carlow, Irsko

Jedeme vpřed s využitím
řešení Managed Print
Services od společnosti OKI
O zákazníkovi
Michael Lyng založil firmu v roce
1996 a stále tento 100% rodinný
podnik posouvá dopředu. Firma

Zadání
Společnost měla 15 tiskáren umístěných na třech pobočkách. Na
těchto pobočkách byly tiskárny umístěny různě na recepci a v dílnách.
Praxe byla taková, že se vybavení (jako například tonery pro tiskárny)
objednávalo pouze v případě, že došlo. Zaměstnanci tedy zbytečně trávili
čas manuálním objednáváním tonerů bez jakéhokoli systému. Jelikož se
nedalo přesně stanovit, kdy spotřební materiál dojde, tiskárny byly občas
nevyužité. Prostoje tiskáren se zdály být nevyhnutelné.

Produktivita, náklady, údržba

Řešení
OKI MPS

se průběžně soustředí na růst.
Zajistila si franšízy společností
Mitsubishi a Hyundai a nedávno
se stala hlavním prodejcem pro
značku Ford v Kilkenny. Působí na
třech místech. Dvě zastoupení jsou
v Kilkenny a jedno v Carlow. Nabízí
prodej, servis a všechny související
služby pro automobily, dodávky
a offroadové vozy 4x4. Nyní je to
jeden z nejlépe řízených prodejců
automobilů v celé zemi a neúnavně
se zaměřuje na poskytování
špičkových služeb vynikající kvality
za dostupnou cenu.

Když náhradní spotřební materiál konečně dorazil, nebyl

působivé možnosti zvýšení produktivity a úspory nákladů,

označen jménem konkrétní osoby ani názvem tiskárny,

a společnost Lyng Motors s jejich návrhem souhlasila.

pro kterou byl určen. Kvůli tomu často končil v rukou

Výhody

nesprávné osoby, nebo odložen v polici. Problémy se často
vystupňovaly také proto, že byly objednány nevhodné
tiskové kazety nebo občas i nekompatibilní tonery, které se
nedaly pro potřebné tiskárny použít.
Kamenem úrazu byly vysoké tiskové náklady a překážky
v produktivitě, a to bylo poskytovateli IT služeb této
společnosti, firmě Business IT Solutions (BITS), více než
zřejmé.

Společnost Michael Lyng Motors nyní těží z výhod Managed
Print Services od společnosti OKI třemi různými způsoby:
v oblasti produktivity, nákladů a údržby.
Produktivita: Nyní, pokud množství toneru v tiskárně klesne
pod 30 % své kapacity, automaticky se vytvoří objednávka
náhradního toneru, aniž by musel kdokoli nějak zasahovat.
Hodnota 30 % byla pečlivě vypočítána, takže náhradní toner
obvykle dorazí na pracoviště ještě předtím, než se ten

Řešení

původní vyčerpá. Společnost OKI rovněž zajistila rezervní

Firma BITS nabídla řediteli Padraigovi McCluskeymu, aby

zásoby. Díky tomu si firma může být opravdu jistá, že

společnost Michael Lyng Motors využila řešení Managed

tiskárny bude možné používat pro zpracování objednávek.

Print Services od společnosti OKI. Firma BITS předložila

Nedílnou součástí zajištění tohoto stavu je doručení

„Snížili jsme své tiskové náklady, zlepšili

Přehled výhod:

produktivitu a prakticky jsme odstranili

• Produktivita

prostoje tiskáren. Litujeme jen toho, že jsme

• Náklady

řešení Managed Print Services od společnosti

• Údržba

OKI nezačali používat dříve. Těšíme se na

• Jedna smlouva MPS

dlouhodobou obchodní spolupráci s touto
firmou při rozšiřování našeho podnikání.“
Padraig McCluskey, ředitel společnosti Michael Lyng Motors.

dodaných dílů a materiálů z automatické objednávky ke

také předejde snižování výkonu tiskárny v důsledku použití

správné tiskárně. O to se postará přidělení vlastních IP

vybavení se skončenou dobou použitelnosti.

adres (tedy jedinečných adres v síti) jednotlivým tiskárnám.
Když náhradní díl nebo materiál dorazí na pracoviště,
je označený jedinečným štítkem s IP adresou. Balíček
obsahující díl nebo materiál je zase označen názvem
tiskárny, pro kterou je určen, a také jménem osoby, která
danou tiskárnu obvykle používá.

Další výhodou sledování je to, že rozpozná nejpoužívanější
tiskárnu. Takto je možné nejčastěji využívané tiskárny
vyměnit za jiné, které se používají méně, a vyrovnat rozdíly
v životnosti tiskáren. Řešení Managed Print Services
dokonce firmě Lyng Motors umožňuje rozlišovat mezi
barevným a černobílým tiskem. Firma tedy může přejít

Automatické sledování výkonu se neomezuje pouze

z barevného na černobílý tisk, pokud barevný (a náročnější)

na hladiny toneru. Automaticky se sleduje také využití

tisk není potřeba.

tiskárny v průběhu času, tedy počet vytištěných stránek.
To umožňuje automatické objednávání náhradních dílů
nebo materiálu, když jsou potřeba. Díky sledování využití
si společnost může být jistá, že bude automaticky zjištěna
poptávka po veškerých potřebných službách. Sledováním

Tato automatizace ušetří spoustu času a zmatků. Hladký
chod tiskáren snížil úroveň stresu. A co je ještě důležitější –
ušetřil zaměstnancům společnosti Michael Lyng Motors
spoustu času, který mohou nyní věnovat produktivnější
práci.

Firma BITS předložila působivé možnosti zvýšení produktivity a celkové úspory nákladů

Náklady: Podnik má nyní lepší přehled o svých

„případ“ k problému, který se právě vyskytl, a získá

nákladech, a toto předvídatelné vyrovnání nákladů

zpětnou vazbu přímo od společnosti OKI. Někdy dokážou

napomáhá jak v řízení cash flow, tak při předpovědích,

shromáždit dostatek informací, aby problém napravili sami.

což jsou klíčové součásti každého podnikání. Kromě

Pokud by byla pomoc společnosti OKI potřeba, často může

zvýšené předvídatelnosti došlo také k vítanému

OKI vyřešit problém vzdáleně. Jestliže se problém vzdáleně

celkovému snížení tiskových nákladů na stránku. Snížení

vyřešit nedá, technik společnosti OKI neprodleně navštíví

se podařilo dosáhnout částečně díky využití tiskáren

postižené pracoviště a všechny problematické díly opraví

s vyššími úrovněmi technických specifikací, které jsou

nebo vymění.

odolnější a využívají méně toneru.

Budoucnost:

Údržba: I když nastane problém s tiskárnou, nyní je už

Se zavedením řešení Managed Print Services od

zaveden mnohem efektivnější systém údržby. Uživatel

společnosti OKI ve firmě Michael Lyng Motors se dostavilo

tiskárny jednoduše přejde na web společnosti OKI, otevře

také citelné vylepšení produktivity a snížení nákladů.

„Snížili jsme své tiskové náklady, zlepšili produktivitu a prakticky jsme odstranili prostoje tiskáren.“

www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

