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JAK ZVLÁDNOUT TISK NA STADIONU

Fanoušci fotbalového klubu BVB nyní dostávají špičkové
informace o zápase mnohem rychleji

Zadání
Produktové partnerství společnosti OKI a klubu Borussia Dortmund (BVB)
funguje již dlouho a úspěšně. Při optimalizaci správy tisku uvnitř stadionu
využil klub BVB zkušeností a odborných znalostí společnosti OKI. Pro své
VIP fanoušky klub přichystal něco skutečně speciálního. Před každým
zápasem a po něm poskytuje nejnovější informace o utkání – v tištěné
podobě a přímo na stadionu. Například všichni fanoušci, kteří mají zájem,
si při vstupu na tribunu mohou vzít leták s podrobnou soupiskou týmů
pro nadcházející zápas. Informace pro fanoušky se rovněž tisknou i po
zápase. Mohou se tak podívat, jak výsledek zápasu ovlivnil ligovou tabulku,
prohlédnout si statistiky zápasu a dozvědět se informace o příštích
utkáních.
Letáky musejí mít vzhled odpovídající fotbalovému klubu a současně
poskytnout ty nejaktuálnější informace přibližně 4 500 divákům. Konečná
sestava týmu je představena teprve 60 minut před začátkem zápasu. To bylo
dříve pro klub BVB velmi náročné a řešení znamenalo spoustu manuální
práce a stresu. Oblíbené výtisky bylo potřeba dát dohromady převážně

ZKRÁTILO ČAS POTŘEBNÝ K VYTIŠTĚNÍ
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O klubu BVB
Klub Ballsportverein Borussia 09 e.V.
Dortmund, který je mezi svými
fanoušky známý jako BVB nebo
Borussia Dortmund, patří
k nejúspěšnějším klubům německé
fotbalové scény. Prvoligový tým
Borussia hraje v německé nejvyšší
soutěži, bundeslize. Domovské
hřiště klubu je Signal Iduna Park
v Dortmundu, které je schopné
pojmout 81 360 diváků – jedná se
tedy o největší stadion v Německu.
BVB má každoročně 55 000 držitelů
sezónních vstupenek: prodává více
sezónních vstupenek než jakýkoli
jiný německý klub a má největší
průměrnou návštěvnost v Evropě.

manuálně a z různých samostatných rozvržení
a dokumentů. IT tým klubu BVB začal hledat
vhodné řešení tisku, které by vedlo ke standardizaci
a sjednocení produkčního postupu. Také chtěl zajistit
vysoký a nákladově efektivní výstup ve velmi krátkém
časovém rozmezí.

Řešení: zařízení OKI MB770 a MC873 – rychlá
jako profesionální fotbalista
Pro tento jedinečný projekt provedla společnost OKI
podrobnou analýzu a zhodnocení a poskytla klubu
digitální řešení, které si bezchybně poradí s výzvami
tisku na stadionu. „Ve společnosti OKI jsme našli
nejen produktového partnera, ale také partnera pro
spolupráci, který dokáže zajistit podporu pro vše,
co se týká tisku. Společnost OKI rychle rozpoznala
naše tiskové potřeby a díky své kompetenci připravila
přizpůsobenou koncepci tisku,“ říká Till Oldemeyer,
vedoucí IT oddělení klubu BVB. Multifunkční tiskárny
OKI MB770 a OKI MC873 zvládnou velké objemy tisku
za nejkratší možnou dobu. „Nešlo tu jen o náklady –
rozhodující byly vysoká rychlost tisku a spolehlivost
multifunkčních zařízení,“ pokračuje Oldemeyer.

Výhody: Optimalizovaný proces a převážně
rychlý tisk
Díky společnosti OKI může nyní klub BVB rychle
a spolehlivě poskytnout svým čtyřem a půl tisícům
VIP fanoušků oblíbené informační brožurky ve
vynikající kvalitě. „Máme opravdu radost z kombinace
rychlosti tisku, vysoké kvality a snadného použití,“
uvádí spokojený Till Oldemeyer. „Časově náročný
manuální proces je minulostí a stejně tak i stres,

který ho na stadionu doprovázel!“ Klub má nyní
uvnitř stadionu několik multifunkčních tiskáren,
což znamená, že velkoobjemové tiskové úlohy je
možné rozdělit mezi různé systémy. Další výhodou
je kompaktní provedení multifunkčních zařízení.
„Se starými modely jednoduše nezbývalo v tiskové
místnosti na třetí tiskárnu místo,“ říká Oldemeyer.
„Systémy OKI jsou ale tak kompaktní, že nás téhle
starosti úplně zbavily.“ Předtím zvládly tiskárny klubu
BVB vytisknout asi 25 stránek za minutu. Tiskový park
OKI dokáže vytisknout asi 52 stránek za minutu – což
je ohromný rozdíl. „Naše rychlost tisku se více než
zdvojnásobila,“ říká Oldemeyer potěšeně. V průměru
zvládne tým, který se stará o VIP hosty, dokončit
tisk a začít s distribucí letáků 20 minut po oznámení
soupisky týmu. Bývalo to až 45 minut.

Dokonalý tiskový tým – během této sezóny i těch
budoucích
Klub má neuvěřitelnou radost z kvality tisku
a především z rychlosti systémů OKI. „Multifunkční
zařízení od společnosti OKI jsou spolehlivá, velmi
rychlá a mají dlouhou životnost,“ říká Oldemeyer.
„Nyní můžeme svým fanouškům zaručit jednotnou
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Klíčová fakta:
•V
 ysokorychlostní výtisky ve
špičkové kvalitě pro více než
4 500 fanoušků
•Ú
 spora času díky snadné
manipulaci
•Ú
 spora nákladů prostřednictvím
standardizovaného produkčního
postupu

„	Multifunkční zařízení od společnosti OKI jsou spolehlivá, velmi rychlá a mají
dlouhou životnost.“
Till Oldemeyer, vedoucí IT oddělení klubu BVB

identitu značky. Nové řešení tisku vedlo nejen ke
snížení nákladů, ale šetří také velmi mnoho času
a starostí našim zaměstnancům, kteří na stadionu
pracují,“ pokračuje Oldemeyer. „Společnost OKI se
osvědčila jako skvělý týmový hráč. Tohoto výrobce
opravdu doporučujeme. Jednak kvůli kvalitě
tisku a jednak kvůli úrovni zákaznických služeb.“

Díky novým řešením multifunkčních zařízení je
klub připravený na budoucnost a těží mimo jiné
i z výhod otevřené platformy systémů OKI. Tato
otevřená platforma znamená, že systémy OKI lze
hladce integrovat do ostatních postupů zahrnujících
dokumenty a optimalizovat tak zpracování
dokumentů, řízení a další procesy.
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