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Řešení: Multifunkční tiskárny OKI jako služba správy

Společnost OKI poskytuje
společnosti Oak Furniture
Land praktickou podporu
a pořádek
Zadání:
Aby si společnost Oak Furniture Land zachovala svůj statut vedoucí
společnosti na trhu, stále hledá nové způsoby, jak dosáhnout nejvyšší
možné kvality služeb a výrobků za nejzajímavější ceny. Nicméně když
začala spolupracovat s prodejcem informačních technologií, počítačovou
dodavatelskou firmou AMC, byla vybavena kombinací tiskáren značky
Xerox a Ricoh, což zahrnovalo pestrou směs kontraktů a spotřebních
materiálů.

MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ OKI VE VŠECH

84

OBCHODECH

Místo: Wiltshire

O zákazníkovi
Společnost Oak Furniture Land
je největší prodejce nábytku
z dřevěného masivu ve Velké
Británii. V současnosti provozuje
84 showroomů a stále přibývají
další. Cíl podnikání společnosti
je odvážný a zdá se, že našla
recept na úspěch – nábytek
ze 100% dřevěného masivu za
nepřekonatelnou cenu. Zaměřuje
se na kvalitu („Nikdy, vůbec nikdy
nepoužíváme dřevotřískové desky
nebo MDF.“) a poté vynechává
drahé zprostředkovatele, protože
design i výrobu si zajišťuje sama
prostřednictvím exkluzivních
kontraktů. Je to jen jeden z několika
způsobů, který podporuje kulturu
„dokážeme to“, jež má svůj původ
v našich kořenech: začínali jsme
jako malý start-up.

Podobně jako jiní prodejci, i tahle společnost ve svých

nešetrného zacházení. „Je jasné, že některé tiskárny jsou

obchodech a kancelářích administrativní podpory

vyrobeny lépe než jiné. Chtěli jsme se ujistit, že zvolená

potřebovala zařízení pro tisk účtenek, finančních

značka budou vhodné pro vytížené pracovní prostory.“

dokumentů, materiálů pro prodejní místa (POS) a další
administrativu. Potřebovala také možnost skenovat

Posledním požadavkem společnosti Oak Furniture Land

dokumenty, například finanční smlouvy, a musela zajistit

bylo přenesení odpovědnosti za údržbu a opravy tiskáren

jejich centrální archivaci a správu. Jenže nalézt nějaký

spolu s doplňováním spotřebního materiálu na dodavatele

prostor, který není vyhrazen prodejním aktivitám, není vždy

a prodejce: „Když máte 84 showroomů, nevyhnutelně se

snadné, takže bylo málo místa pro instalaci více zařízení.

občas vyskytne porucha nebo zařízení s malým množstvím
toneru. Chtěli jsme mít jistotu, že se naše zásoby

Dalším kritériem byla „kvalitní konstrukce a odolnost

automaticky doplní, a že budou ihned provedeny veškeré

tiskáren,“ jak říká manažer IT James Billet. Showroomy

potřebné opravy a údržba,“ říká Billet.

jsou rušná místa a zařízení musejí vydržet určitou míru

„Paul a tým z firmy AMC nám to velice

VÝHODY

usnadňují – máme-li problém, stačí jedno

•R
 obustní konstrukce

zavolání a bez přepojování se dostaneme

•H
 ladká integrace se systémy

přímo ke kompetentní osobě, se kterou lze

•Z
 abezpečená správa, kopírování,
skenování, faxování a tisk
dokumentů = malé nároky na
prostor a jeden kontrakt na
poskytování služeb MPS

vše ihned vyřešit.“
James Billet

Řešení:

Oak Furniture Land postupně a průběžně nahrazovány

Jak vysvětluje Paul Harland z firmy AMC: „Obvykle

modely OKI.“

se musíme sami ujmout vysvětlování, co jsou služby
Managed Print Services, tedy spravované tiskové služby –

Každý showroom je vybaven chytrou multifunkční tiskárnou

a navrhnout zákazníkům provedení auditu jejich tiskového

OKI ES7470 pro větší práce a malou černobílou tiskárnou

vybavení, což nám umožní vymyslet zjednodušené

B412, která slouží jako záloha. Model ES7470 zajišťuje

řešení tisku. Jelikož je však Oak Furniture Land aktivní

bezproblémovou integraci se stávajícími systémy pomocí

společností, koncepcí Managed Print Services (MPS) už

řešení Smart Extendable Platform sXP od společnosti OKI,

se zabývala a rozhodla se, že pro ni představuje nejlepší

které nabízí zabezpečenou správu dokumentů a výstupu.

řešení.

Kombinace tisku, kopírování, skenování a faxování v jednom
zařízení znamená i menší nároky na prostor.

Billet dodává: „Paul Harland z firmy AMC nám nabídl
výběr z tiskáren různých značek a zařízení OKI bylo

V rámci ujednání o poskytování služeb Managed Print

zjevně to nejrobustnější. Nyní jsou tiskárny ve společnosti

Services je vše shrnuto do přehledného kontraktu.

„Stále ještě otevíráme nové showroomy. Máme jich už téměř více než 84 a stejný či vyšší počet
tiskáren; opravdu se o ně nemůžeme starat sami, takže toto je zdaleka nejlepší řešení.“
Paul Harland

Objednávání spotřebního materiálu je automatizované,

důležitější je spíše pořádek a klid. „Jelikož jsme v provozu

stejně jako údržba. „O problému víme dříve než oni,“ říká

i přes víkendy a svátky, naše smlouva o údržbě se vztahuje

Harland.

i na tuto dobu. Můžeme kdykoli zavolat technika, který do
čtyř hodin zaručeně přijede.

Výhody:

Paul a tým z firmy AMC nám to velice usnadňují – máme-

Tiskový park společnosti Oak Furniture Land je nyní

li problém, stačí jedno zavolání, bez přepojování nebo

udržován v rámci služeb Managed Print Services.

hovorů přes velké zákaznické call centrum: dostaneme se

Tiskárny jsou dost robustní, aby vydržely ne vždy šetrné

přímo ke kompetentní osobě a vše lze ihned vyřešit v rámci

zacházení. Propojení s kancelářemi administrativní podpory

komplexního rozsahu kontraktu na služby Managed Print

prostřednictvím sítě VPN umožňuje skenování a ukládání

Services (MPS).

dokumentů. Tonery se doplňují, jakmile jejich hladina
klesne na 30 %. „U našich bývalých tiskáren to bylo 10 %

„Stále ještě otevíráme nové showroomy. Máme jich už

a několikrát se nám stalo, že toner došel úplně,“ říká Billet.

téměř více než 84 a stejný či vyšší počet tiskáren; opravdu
se o ně nemůžeme starat sami, takže toto je zdaleka

Přestože společnost Oak Furniture Land díky této nové

nejlepší řešení.“

smlouvě bezpochyby příjemně ušetří, Billet říká, že

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

