Případová studie OKI
Odvětví: Stavebnictví

Řešení: OKI MC853

Místo: Spojené království

Stavební společnost SDC
šetří místo, čas i peníze díky
novým chytrým multifunkčním
tiskárnám značky OKI

Informace o zákazníkovi
Společnost SDC již od svého založení
v roce 1972 vyznává filozofii spolupráce

Výzva
„Staveniště bývají velmi náročným prostředím pro jakoukoli tiskárnu. Musí být
schopna vyrovnat se s čímkoli, počínaje prachem přes ucpání blátem až po hrubé
zacházení nepřetržitým sledem uživatelů a přemisťováním z jednoho staveniště
na druhé,“ říká Kit Lock, technik IT v oceňované stavební společnosti SDC.

a týmové práce. Právě ta je spolu
s uplatněním přesných procesů řízení
důvodem, proč mnoho klientů považuje
tuto firmu za vynikající volbu, když
hledají hlavního dodavatele.

To však nebyl ten důvod, proč se organizace se sídlem v Bedfordu rozhodla
vyměnit své tiskárny na staveništích. Stávající modely tiskáren OKI, které
společnost SDC měla, zvládaly opotřebování i náročné podmínky, dokonce v něm
prospívaly. „Byly staré nejméně šest nebo sedm let. Obdivovali jsme jejich
trvanlivost a to, že prostě pořád fungovaly,“ říká Lock.

Společnost SDC se věnuje projektům

Jelikož společnost SDC působí v mnoha oborech, často má rozpracovaných
okolo 20 až 30 souběžných projektů, a ke každému z nich patří dočasná kancelář
stavbyvedoucího.

trhům a výsledkem je kontrolovaný růst.

FUNKCE
A RYCHLOST V

KOMPAKTNÍM

ZAŘÍZENÍ

v řadě sektorů, například v oblasti
výzkumu a vývoje, obchodu, výroby,
automobilového průmyslu, zdravotní
péče a vzdělávání. Tato rozmanitost jí
umožnila přizpůsobit se proměnlivým

„Takže hlavní výzvou pro nás byl prostor. Na každé z našich
čtyř kanceláří na staveništi jsme měli výběr zařízení,
včetně černobílých tiskáren A4, barevných tiskáren A3 pro
mnoho výkresů potřebných pro každý projekt, každodenní
kancelářský tisk a samostatnou kopírku, která omezovala
dostupný prostor na už tak malém pracovišti,“ pokračuje Lock.
„Tyto tiskárny pocházely od několika různých dodavatelů a
my jsme měli potíže s instalací různých tiskáren pro
více uživatelů, jak postupně přibývali na staveniště. To
představovalo neustálou zátěž
pro oddělení IT.”
Přestože stávající tiskárny značky OKI ve společnosti SDC
byly ještě v dobrém stavu, jednalo se o starší modely, které
neměly funkci kopírování. Náborové oddělení společnosti
mělo mnoho kopírek, které stárly a ukázalo se, že jsou velmi
nákladné. Po každém dokončení projektu bylo nutné tyto
kopírky přemístit. Jelikož se jednalo o různé typy zařízení,

nastavovaly se různým způsobem a někdy byly i velké a těžké,
musela si společnost SDC sjednat dodavatele, který je vyzvedl,
přestěhoval na nové staveniště a znovu je nastavil.

Řešení
Lock rozhodl, že odpovědí na tuto situaci je standardizace
zařízení od jednoho dodavatele. Vzhledem k tomu, že se tiskárny
společnosti OKI osvědčily jako odolné a spolehlivé, jevila se
společnost OKI jako jasná volba. Ve spolupráci s partnerem
společnosti OKI, firmou Abacus Leewell, a se společností OKI
samotnou, se rozhodla otestovat barevnou multifunkční tiskárnu
OKI MC853dnct A3/A4 a zjistit, zda si dokáže poradit s náročným
prostředím s různými úkoly, které bude nutno provádět.
Chytrá multifunkční tiskárna OKI bez problémů prošla
testem a následovala objednávka několika nových chytrých
multifunkčních tiskáren MC853dnct.

„	Hodně to usnadnilo život oddělení IT, protože
neinstalujeme zařízení na všech možných
místech a různým způsobem. Všechna
zařízení se nastavují stejně, zaměstnanci

Přehled výhod:
• K
 ompaktní, prostorově úsporný
a robustní design produktu
• Konsolidovaný tiskový park

mohou jít na jakékoli staveniště a rovnou

• Nižší provozní náklady

tisknout. Operace nezahrnují ani žádný

• V
 yšší kvalita tisku u jemných
detailů

skenovací software, protože všechnu práci
udělá zařízení.“
Kit Lock, technik IT, společnost SDC

Výhody
„Důvodem pro volbu tohoto konkrétního zařízení byl ten, že
má všechny funkce v jednom – dokáže tisknout, skenovat,
faxovat i kopírovat. Je velmi kompaktní, jen ji postavíte do
kouta a nezabírá žádné místo na pracovním stole,“ říká Lock.
„Chtěli jsme také přístroj, který by dokázal replikovat
jemnější detaily výkresů, ale současně (na druhé straně
spektra) rychle vytiskl velké upozornění Čerstvě natřeno.
Tyto funkce jsme potřebovali mít rychle k dispozici, protože
většinu času pracujeme na veřejnosti. Upozornění musejí mít
dobrou kvalitu, aby si je lidé mohli přečíst,“ pokračuje.
„Potřebovali jsme také, aby tento přístroj fungoval jako
typická kancelářská tiskárna pro obvyklé dokumenty
z aplikace Word, jako jsou například zásady a formuláře
týkající se zdraví a bezpečnosti. Nyní to tyto multifunkční
tiskárny dokážou všechno zvládnout.“

Pan Lock dodává, že přestože se jedná o univerzální
multifunkční zařízení, snadno se používají. „Pokud si někdo
potřebuje vytisknout harmonogram a zkopírovat výkresy,
nepotřebuje spoustu nastavení – chce jen rychle tisknout.“
Takže zařízení značky OKI nyní kombinují všechny potřebné
funkce v jednom kompaktním zařízení. Jaké další výhody
jste zaznamenali? „Rozhodně úspora nákladů. Očekáváme,
že ušetříme díky standardizovanému spotřebnímu
materiálu a nižšímu počtu zařízení“ říká Lock.
„Hodně to usnadnilo život oddělení IT, protože
neinstalujeme zařízení na všech možných místech a
různým způsobem. Všechna zařízení se nastavují stejně,
zaměstnanci mohou jít na jakékoli staveniště a rovnou
tisknout. Operace nezahrnují ani žádný skenovací software,
protože všechnu práci udělá zařízení.“
Uživatelé ze společnosti na staveništích jsou s novým
uspořádáním tisku mnohem spokojenější. „Přístroje se snadno
používají a zatím máme pozitivní zpětnou vazbu,“ dodává.

„	Chtěli jsme také přístroj, který by dokázal replikovat jemnější detaily výkresů, ale současně
(na druhé straně spektra) rychle vytiskl velké upozornění Čerstvě natřeno. Tyto funkce jsme
potřebovali mít rychle k dispozici, protože většinu času pracujeme na veřejnosti. Upozornění
musejí mít dobrou kvalitu, aby si je lidé mohli přečíst.“
Kit Lock, technik IT, společnost SDC

Budoucnost

je napravíme sami, ale kdybychom potřebovali, můžeme se

Společnost SDC si tuto hlavní skupinu multifunkčních

obrátit přímo na podporu IT druhé úrovně společnosti OKI –

tiskáren od společnosti OKI zakoupila rovnou, nicméně pan

nemusíme vždycky procházet všechny stupně.“

Lock nadále udržuje blízký vztah jak s firmou Abacus, tak

„Velmi na nás zapůsobila kvalita, rychlost a celkový výkon

s OKI. „Pokud se vůbec vyskytnou nějaké problémy, obvykle

chytrých tiskáren OKI,“ uzavírá Lock.

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

Společnost OKI je průkopníkem v oblasti inovativních tiskových technologií, od digitálních diod LED po vysoké rozlišení
barevného tiskového výstupu. Máme portfolio oceňovaných produktů a řešení a umožňujeme formám všech velikostí a rozpočtů
dosáhnout optimalizace tisku a pracovního toku dokumentů a vytvářet zaměřenou, poutavou a kvalitní tištěnou dokumentaci.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

