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Hladký chod a multifunkční
řešení pro specialistu na
pneumatiky, firmu Thomas
Plankenauer

O zákazníkovi
Specialista na pneumatiky Thomas
Plankenauer je rodinná firma,
která rostla celá desetiletí. Thomas
Plankenauer začínal s opravami

Výzva

pneumatik na jízdní kola a gumových

Aby se mohli zaměstnanci 17 poboček specialisty na pneumatiky postarat o
vozidla svých zákazníků, musejí procesy v kancelářích společnosti běžet jako
hodinky. Ve firmě Thomas Plankenauer se každoročně vytiskne téměř milion
stránek. Z tohoto důvodu má firma specifický požadavek na nákladově úsporný,
intenzivní tisk a spolehlivost produktů. Zatímco se prodávají pneumatiky a
kola, provádí se servis a skladování v pobočkách společnosti, malé kanceláře
přímo na místě vyřizují všechny administrativní úkony. Tyto kanceláře jsou
odpovědné za tisk dodacích listů a faktur, za skenování identifikačních dokladů
a dokumentace a za kopírování celé řady položek.

ZAVÁDĚNÍ
OKI MPS

17

poboček

galoší v roce 1926. Nyní, o více než
90 let později, jeho následník řídí
17 poboček firmy Plankenauer a
15 dílen Fastbox. Firma Thomas
Plankenauer Gmbh sídlí v městečku
St. Veit an der Glan v Rakousku a
poskytuje své produkty a služby
soukromým zákazníkům, společnostem
(ať s vozovým parkem, nebo bez něj)
a prodejcům.

„	Celkově všechna zařízení fungují bez problémů. Tiskárny OKI se do naší společnosti hodí. Kdykoli
během fáze realizace projektu vyvstaly nějaké otázky, náš dozor vše zkoordinoval centrálně, jak
na mezinárodní úrovni, tak ve spolupráci s naším regionálním servisním partnerem. “
Rudolf Fischer, vedoucí IT a infrastruktury, Thomas Plankenauer GmbH

Plankenauer, pobočka Graz

Rudolf Fischer nese odpovědnost za infrastrukturu IT
firmy Plankenauer: „Samozřejmě spravujeme datové
sítě a servery centrálně, ale naše multifunkční zařízení
jsou sdílena napříč pobočkami a zaměstnanci musejí mít
neustále možnost je použít.“
Ve spolupráci se společností OKI bylo pro firmu
Plankenauer vyvinuto úsporné řešení. Všech 17 poboček
vytiskne až 50 000 stránek ročně, takže nejpřednějším
požadavkem firmy byla ochrana tohoto systému proti
selhání. „Náš tiskový systém musí být vždy dostupný, bez
dlouhých období přerušení,“ vysvětlil manažer IT. Dalším
požadavkem bylo, že musí být automaticky objednáván a
doručován nový toner, jakmile úrovně toneru klesnou a je
potřeba jej vyměnit.

Řešení
Společnost OKI předložila plán sazby, která firmě
Plankenauer poskytne služby Managed Print Service po
dobu pěti let. Pro společnost byla vybrán model ES7170dn,
černobílá multifunkční tiskárna A4. Jedná se o odolnou
a úspornou tiskárnu s vynikajícím provozním výkonem
a vysokou kapacitou toneru. Díky své skříni a druhému
zásobníku papíru se multifunkční tiskárna může proměnit
v praktické, volně stojící zařízení. Firma Plankenauer se
rozhodla ponechat si stará zařízení na místě jako záložní,
určená k použití pouze v nouzových případech. „Firma
OKI nám vybrala servisního partnera, který nám zajišťuje
vynikající pokrytí jižního regionu. Součástí smlouvy je
poskytování služeb do druhého dne, za předpokladu,

že problém nelze vyřešit vzdáleně nebo telefonickou
podporou,“ vysvětlil Fischer.
Veškerý spotřební materiál se samozřejmě automaticky
doplňuje. Jakmile úroveň toneru v multifunkční tiskárně
klesne pod 10 %, společnost OKI se postará o doručení
náhradního toneru.

Výhody
Rudolf Fischer se s novým řešením
tisku od společnosti OKI spokojen.
„Celkově všechna zařízení fungují
bez problémů. Tiskárny OKI se
do naší společnosti hodí. Kdykoli
během fáze realizace projektu
vyvstaly nějaké otázky, náš dozor
vše zkoordinoval centrálně, jak
na mezinárodní úrovni, tak ve
spolupráci s naším regionálním
servisním partnerem. To bylo během
fáze úvodního spouštění velmi užitečné.“

Rudolf Fischer,
vedoucí IT a infrastruktury,
Thomas Plankenauer GmbH

Budoucnost
Firma Plankenauer si je jistá, že ve svém programu MPS
na pětileté období získala nejlepší možný obchod. Díky
instalaci nových tiskáren a servisní smlouvě má firma
Plankenauer lepší přehled do svých stabilizovaných
nákladech a také může být klidná pokud jde o údržbu a
každodenní použití tiskového parku.

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 v organizaci před samotným vytvořením profesionálního přizpůsobeného návrhu společnosti OKI,
který bude vyhovovat individuálním specifickým požadavkům. Naši zaměstnanci prodejního a technického oddělení úzce spolupracují s našimi
klíčovými partnery a nabízejí řízená tisková řešení s maximální užitnou hodnotou pro zákazníka.
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