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Banka LABORAL Kutxa se
spojila se společností OKI, aby
zlepšila své postupy a poskytla
zákazníkům kvalitnější služby

O zákazníkovi
Společnost LABORAL Kutxa je
synonymem pro jiný přístup

Zadání

k bankovnictví, založený na spolupráci

Banka se potýkala s několika problémy v souvislosti se správou dokumentů;
většina z nich je specifická pro obor finančních služeb. Za prvé, počítačové
skenery a tiskárny prakticky na každém stole způsobovaly potíže při náročné
údržbě. Spotřební materiál docházel často a komplikovaný proces opakovaných
objednávek znamenal zpoždění tisku i obchodních operací. Dále bylo pro banku
obtížné přesně měřit výdaje na tisk na jednotlivých pobočkách a pobočky
samotné nebyly zcela schopné kontrolovat vlastní využití a s tím související
náklady na údržbu.

220 CHYTRÝCH
MULTIFUNKČNÍCH TISKÁREN OKI
NAINSTALOVÁNO VE VŠECH

368

pobočkách

a závazku vůči společnosti. Její
zaměstnanci jsou spolumajitelé banky
a její zákazníci jsou srdcem všeho,
co banka dělá. Hlavním cílem banky
je spokojenost zákazníků a bohatá
a zaměstnaná společnost v jejich zemi.
Snížením kancelářského tisku chtějí
snížit negativní dopady své činnosti na
životní prostředí.

Samozřejmě že tyto problémy byly pro tuto bankovní
instituci méně závažné než větší výzva v podobě zajištění
celkového zabezpečení a dodržení shody s předpisy při
práci s dokumenty. Ruční manipulace s formuláři, získávání
dat a skenování, bylo zvláště při příjmu nových zákazníků
časově náročné a náchylnější k výskytu lidských chyb. Tyto
zdánlivě malé nepříjemnosti se nahromadily až do bodu,
kdy ohrožovaly produktivitu zaměstnanců a spokojenost
zákazníků. Navíc rozptylovaly pozornost banky LABORAL
Kutxa od jejího ústředního obchodního zaměření: pomáhat
komunitám.
„Jak říká staré přísloví ‘nikdy nedostaneš druhou šanci
udělat první dojem’. Příjem nových zákazníků je první
způsob, jak předvést typ zákaznických služeb, který lze od
naší banky očekávat. Pokud to dopadne špatně… důvěra se
naruší.“ Joseba Maruri, ředitel IT, LABORAL Kutxa

Řešení
Jako pomoc při řešení poskytujícím větší kontrolu nad
tiskovými náklady byla v sídle vedení banky v Mondragónu
zavedena Smart Solutions od společnosti OKI. Smart
Solutions od společnosti OKI budou nadále IT manažerům
v bance poskytovat průběžný monitoring tiskového parku
a zajistí včasnou identifikaci problémů údržby. Postarala se
také o větší finanční transparentnost a kontrolu rozpočtu ve
všech pobočkách.
V dalším kroku následovala instalace 220 chytrých
multifunkčních A4 tiskáren OKI ve 368 pobočkách, kde
jsou k dispozici 2 200 uživatelům. Zařízení již sama o sobě
znamenala pro banku výrazné úspory v porovnání s téměř
tisícem tiskáren, které byly nainstalovány předtím. Nové
multifunkční tiskárny se snadno instalují a nastavují.
Postaraly se také o jednodušší údržbu pro sídlo vedení
a bezstarostný tisk na pobočkách.

„Společnost LABORAL Kutxa je synonymem

Přehled výhod:

pro jiný přístup k bankovnictví, založený na

•	Zlepšení procesů ve styku se
zákazníky

spolupráci a závazku vůči společnosti. Naším
hlavním cílem je spokojenost zákazníků
a společnost OKI nám pomáhá zavést
odpovědný model.“
Joseba Maruri, ředitel IT, LABORAL Kutxa

•	Vyšší zabezpečení díky ověřování
uživatelů
•	Digitalizace dokumentů
a automatizace procesů
•	Přiřazení nákladů na tisk a větší
finanční transparentnost
•	Průběžná podpora v místě instalace
s nepřetržitým monitorováním
a okamžitou reakcí během
čtyř hodin

Vysoká kvalita barevných výtisků díky jedinečné digitální
technologii LED společnosti OKI a všestranná podpora
médií v nových zařízeních znamenaly, že interní dokumenty
i marketingové materiály určené pro zákazníky bylo možné
tisknout na profesionální úrovni. Pokud chtějí zaměstnanci
tisknout barevně, musejí napsat slovo „barva“ do názvu
dokumentu. Výchozí nastavení úlohu automaticky převede na
černobílou (v šedé škále). To šetří čas při nastavení tiskárny
a brání zbytečným nákladům na barevný tisk.

Průběžná podpora v místě instalace zajišťuje bance
nepřetržité monitorování celého systému a opravy do čtyř
hodin od zjištění chyby a automatickou výměnu spotřebního
materiálu.

Výhody

Nové řešení od společnosti OKI usnadňuje digitalizaci
dokumentů a automatizaci manuálních procesů. Například
proces příjmu nových zákazníků se velmi výrazně
zjednodušil. Zaměstnanci už nemusí odesílat naskenované
dokumenty na místní tiskárnu a poté e-mailem do vedení
společnosti. Dokumenty se z chytré multifunkční tiskárny
ihned odesílají centrálnímu ověřovacímu týmu: výsledný
proces je jednodušší a zákazníci dostávají kvalitnější služby.

Řešení OKI již bance přineslo značné výhody včetně vyšší
produktivity zaměstnanců a efektivnějších procesů ve
styku se zákazníky. Nyní mohou kdykoli a kdekoli využívat
výhod tisku prostřednictvím ověřování uživatelů a funkce
tiskového roamingu, která umožňuje tisknout dokumenty
na jakékoli tiskárně pouze autorizovaným uživatelům.

Uživatelé nesou odpovědnost za vlastní tiskové náklady
a každá tisková operace je monitorována a uložena pro
účely pozdějších hlášení a analýz. Snížilo se plýtvání
papírem a spotřebním materiálem a už nedochází k tomu,
že by tajné dokumenty zůstaly zapomenuté vedle tiskárny.

„Jak říká staré přísloví ‘nikdy nedostaneš druhou šanci udělat první dojem’. Příjem nových
zákazníků je první způsob, jak předvést typ zákaznických služeb, který lze od naší banky
očekávat. Pokud to dopadne špatně… důvěra se naruší.“
Joseba Maruri, ředitel IT, LABORAL Kutxa

Budoucnost
Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR neboli General
Data Protection Regulation) od 25. května 2018 přímo
ovlivní procesy, kterými banky zpracovávají nově přijaté
klienty a spravují jejich data. Banky budou mít zákonnou
povinnost identifikovat a rozpoznat své zákazníky, přičemž
banka je povinna ověřit zákazníkovu identitu z oficiálního
a nepoškozeného dokladu totožnosti. Tato povinnost se týká
stávajících i nových zákazníků, a s veškerými informacemi
bude muset být nakládáno jako s tajnými.

mohou zákazníci očekávat vysoce přizpůsobenou komunikaci
a nabídky napříč všemi kanály, které využívají. Mnoho
organizací dokázalo zlepšit své výsledky o 50–100 % díky
kombinaci více kanálů za účelem upevnění procesu příjmu
nových zákazníků*.
Nabídka společnosti OKI bance umožňuje rozvíjet všechny
prodejní kanály a vytvářet marketingové materiály
na vyžádání, které kvalitou daleko přesahující pouhý
kancelářský tisk.

Společnost OKI bude nadále pokračovat v partnerství se
společností LABORAL Kutxa a pomáhat jí s dodržením
důvěrnosti a zabezpečení dokumentů v souladu s tímto
novým předpisem.

„Společnost LABORAL Kutxa je synonymem pro jiný přístup
k bankovnictví, založený na spolupráci a závazku vůči
společnosti. Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníků
a společnost OKI nám pomáhá zavést odpovědný model.“
Joseba Maruri, ředitel IT, LABORAL Kutxa.

Navíc se jednotný pohled na zákazníka využívající všechny
prodejní kanály stává pro banky konkurenční oblastí, kde

*Jim Marous, jeden z vydavatelů periodika The Financial Brand
a publicista na webu www.digitalbankingreport.com

Poskytnutá vyobrazení pocházejí pouze z fotobank a nepředstavují konkrétní produkty či služby z nabídky společnosti.

Program Smart Managed Print Services od společnosti OKI zahrnuje řadu vyzkoušených a testovaných metod a nástrojů pro
posouzení skutečného stavu nákladů a procesů souvisejících s tiskem ve firmě ještě před samotným vytvořením individuálního
návrhu od společnosti OKI, který bude vyhovovat specifickým požadavkům. Naši zaměstnanci prodejního a technického oddělení
úzce spolupracují s našimi klíčovými partnery a nabízejí řízené tiskové služby s maximální užitnou hodnotou pro zákazníka.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

