Příběh o úspěchu společnosti OKI – Asociace vodárenských společností Rhön Maintal Group
Obor: Veřejná správa

Řešení: Managed Print Services

Místo: 97490 Poppenhausen

Společnost Rhön Maintal
Group díky společnosti
OKI snížila tiskové
náklady o 50 %
Zadání:
Společnost Rhön Maintal Group se od svého založení v roce 1936 značně
rozrostla, a stejně tak se vyvíjelo i její IT oddělení. Jedním z výsledků
tohoto procesu byl nesourodý tiskový park, který se v průběhu let stále více
komplikoval. Společnost má v současnosti 60 zaměstnanců a takový park
představoval značnou překážku v každodenních pracovních procesech. Velké
množství tiskáren nevyhovovalo především kvůli nákladům. „Náklady na
nákup různých inkoustů a tonerů byly velmi vysoké, protože jsme používali

SNÍŽENÍ TISKOVÝCH NÁKLADŮ O

50 %

O zákazníkovi
Společnost „Zweckverband zur
Wasserversorgung der RhönMaintal-Gruppe“ [Asociace
vodárenských společností Rhön
Maintal Group] byla založena v roce
1936 a je jednou z nejstarších
dodavatelů vody v Bavorsku.
V současnosti působí v 76 správních
jednotkách a zaručuje bezpečné
dodávky pitné vody optimální
kvality pro téměř 90 000 obyvatel.
Společnost Rhön Maintal Group
průběžně investuje do rozvoje
vhodných vodních zdrojů, dodržování
požadavků na vysokou kvalitu vody
a do stavby vysoce výkonné sítě pro
zásobování vodou.
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na míru přizpůsobené nabídce. Výrobce tiskáren nabídl
přizpůsobenou koncepci pronájmu s kompletními službami,
která zahrnuje nejen samotné tiskové systémy využívající

Vzhledem k profesionální implementaci při prvním zavedení
a kladným zkušenostem se systémy značky OKI bylo
zřejmé, že společnost Rhön Maintal Group chce spolehlivou
spolupráci se společností OKI prodloužit poté, co kontrakt

technologii LED, ale také spotřební materiál (např. tonery).
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Stručný přehled výhod

na míru našim potřebám, a profesionální

•	Na míru přizpůsobená
koncepce služeb Managed
Print Services (MPS) a úspora
nákladů o 50 %

služby pro nás znamenaly jednoznačnou
volbu.“
Bernhard Schmitt, vedoucí oddělení nákupu, správy materiálu a systémové podpory
ve společnosti Rhön Maintal Group

•	Optimalizace správy IT
a postupů nákupu
•	Transparentní tiskové náklady
•	Zlepšená správa dokumentů

Dalším důvodem, proč společnost OKI získala kontrakt,

Schmitt označuje jako „produkci“. „Patří sem fotografické

byla působivá úroveň služeb, kterou dokázala poskytnout

výtisky, například pro domácí přípojky, výkresy aplikace

prostřednictvím své partnerské firmy Bürocenter Langer.

CAD a architektonické nákresy.“

Společnost Rhön Maintal Group tedy měla všechny důvody
souhlasit s prodloužením kontraktu. Současně těžila

Výhody

z výhod výměny veškerého hardwaru za zařízení, která byla

Díky řešení od společnosti OKI a koncepci pronájmu

ještě rychlejší a snáze se používala. Kromě již zavedených

s kompletními službami, která zahrnuje i toner, snížila

zařízení se společnost Rhön Maintal Group rozhodla

společnost Rhön Maintal Group své náklady na tisk o celých

zakoupit dvě A3 multifunkční tiskárny. „Využíváme hlavně
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funkce kopírování a skenování, které nám tyto systémy

a kopírování při mnohem nižších nákladech, a investice

nabízejí, a to hlavně kvůli velkým plánům nebo nákresům

se úplně zaplatila během dvou let,“ říká Schmitt. „Došlo

přípojek vody ve formátu A3 pro naše architekty,“ vysvětluje

k ohromnému zlepšení v oblasti správy IT a postupů

Schmitt.

nákupu. Nyní máme mnohem transparentnější přehled

Řešení

tiskových nákladů a objemů.“ Manažer IT si oblíbil
především funkci automatické objednávky. „Když hladina

Společnost Rhön Maintal Group v současnosti kromě nových

toneru klesá, systém automaticky odešle požadavek

A3 multifunkčních tiskáren používá také čtyři černobílé

společnosti OKI, což spustí novou dodávku. Předchozí

multifunkční tiskárny formátu A4, barevné A4 multifunkční

postup takhle jednoduchý rozhodně nebyl,“ vzpomíná

tiskárny, a jak černobílé, tak barevné tiskárny formátu A4.

Schmitt. „Často jsme si všimli, že potřebujeme nový toner,

„Černobílé tiskárny využíváme pro všechny své procesy

až když jsme udělali nějakou chybu. Další ohromná výhoda

správy objednávek, faktur a upomínek,“ říká Schmitt.

nového systému spočívá v tom, že nám umožňuje šetřit čas

Barevné modely se zase využívají hlavně pro to, co vedoucí

a peníze za skladování spotřebního materiálu,“ vysvětluje
Schmitt.

„Zvlášť příjemně nás překvapila jednotná a mimořádně uživatelsky přívětivá obsluha
systémů. Zvládání každodenních tiskových postupů je mnohem jednodušší než dříve.
Skenování a archivace předtím znamenaly spoustu práce. Nyní stačí jen dvakrát klepnout na
displej a oba postupy jsou hotové – což nám šetří spoustu času.“
Vedoucí oddělení nákupu, správy materiálu a systémové podpory ve společnosti Rhön Maintal Group

Obsluha systémů je po druhém zavedení ještě snazší.

projektech. Jako další je na řadě přikoupení tiskáren do

Uživatelé si oblíbili především velký a jasný displej. „Pomocí

kanceláří. Další nová zařízení zajistí, že společnost Rhön

tohoto displeje lze velmi jednoduše a snadno kontrolovat

Maintal Group bude i nadále lehce zvládat své pracovní

veškeré procesy správy dokumentů, a nemusíme se

vytížení v tomto stále se rozrůstajícím oboru.

přitom proklikávat nekonečnými dílčími nabídkami.“
Společnost Rhön Maintal Group pro účely archivace a pro

Pohled do budoucnosti

zasílání dokumentů e-mailem intenzivně využívá funkci

Schmitt je přesvědčen, že by společnost Rhön Maintal Group

skenování. „Skenování a archivace předtím znamenaly

mohla svou spolupráci se společností OKI rozšířit a pracovat

spoustu práce. Nyní stačí jen dvakrát klepnout na displej

na společných projektech. Jako další je na řadě přikoupení

a oba postupy jsou hotové – což nám šetří spoustu času.“

tiskáren do kanceláří. Další nová zařízení zajistí, že

Pokud jde o výhled do budoucna, Schmitt je přesvědčen, že

společnost Rhön Maintal Group bude i nadále lehce zvládat

by společnost Rhön Maintal Group mohla svou spolupráci

své pracovní vytížení v tomto stále se rozrůstajícím oboru.

se společností OKI rozšířit a pracovat na společných

Uvedené obrázky slouží pouze pro ilustraci a pocházejí z obrázkových archivů. Nezachycují produkty ani služby společnosti.

Služby Smart Managed Print Services od společnosti OKI jsou sérií prakticky orientovaných analýz a metod, jejichž prostřednictvím může
společnost OKI zkontrolovat a určit náklady a procesy firmy spojené s tiskem. Společnost OKI poté provede analýzu potřeb a požadavků zákazníka
a vytvoří nabídku, která je konkrétnímu zákazníkovi „šitá na míru“. Zaměstnanci našich oddělení prodeje a vývoje úzce spolupracují s klíčovými
partnery na tom, aby zákazníkům zajistili co nejširší spektrum výhod našich služeb Managed Print Services.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

