Případová studie OKI
Odvětví: Vzdělávání

Řešení: Černobílé a barevné tiskárny, PaperCut

Místo: Spojené království

Škola Arnewood School
volí společnost OKI a její
spolehlivost a všestrannost
Informace o zákazníkovi
Výzva

Škola Arnewood School ve městě

Nákup a údržba tiskového parku pro velkou a rušnou školu není nijak snadný
úkol. Zvolíte si výběr tiskáren od několika různých dodavatelů? Koneckonců,
všechna zařízení musejí být schopná provádět celou řadu úloh, počínaje tiskem

New Milton nedaleko New Forest
v Hampshire je oblíbená smíšená
akademie s přibližně 1 200 studenty
ve věku 11–19 let, která se pyšní svým

esejů na standardní formát A4 až po velké umělecké projekty využívající různá

pečujícím přístupem a akademickými

média nebo lesklé propagační brožury cílené na rodiče potenciálních studentů.

úspěchy na vysoké úrovni. Od doby před

Nebo se rozhodnete pro standardizaci a nakoupíte u jednoho dodavatele? Podle

technické univerzity, se škola pustila

několika lety, kdy jí byl udělen status

čeho se tedy rozhodnete? Před takovou výzvou stála finanční koordinátorka

do realizace průběžného programu

Tracey King, když se škola Arnewood School stala technickou akademií.

renovace budov a významně investovala

LEPŠÍ
FINANČNÍ
PŘEHLED DÍKY

přiřazení
tiskových
nákladů

do modernizace své infrastruktury IT.

Škola Arnewood School, smíšená akademie s přibližně 1 200 studenty ve věku 11–19 let

King začala s průzkumem trhu a s plánováním fázového

Řešení

přístupu l modernizace celého tiskového parku školy. Jak

„Jedna z tiskáren, které nás nikdy nezradily, byl náš starý
model OKI,“ říká. „Takže značka OKI byla na prvním místě mého
seznamu, když jsem začala hledat náhradu.“ Také celkové
náklady na vlastnictví u tiskáren společnosti OKI vycházely ve
srovnání s jinými značkami příznivěji. „Opravdu se mi líbilo
to, že se tiskárny dodávají se tříletou zárukou – konkurenční
značky takhle dlouhou záruční dobu prostě nenabízejí.“

sama popisuje: „Jedním z mých hlavních kritérií bylo, aby
byly tiskárny robustní a spolehlivé. Neustále se ve škole
používají a často jsou vystaveny hrubšímu zacházení.“
Také cena byla důležitá: „Začala jsem porovnávat ceny
na trhu – nejen ceny tiskáren samotných, ale také ceny
spotřebního materiálu a potom i celkové ceny za stránku.“
To bylo asi před třemi lety. Od té doby se objevila další
výzva. Jak se studenti pohybují po budově a přemisťují se
na různé vyučovací hodiny, potřebují mít možnost tisknout
z té tiskárny, kterou mají právě nejblíž. To však může ztížit
výpočet objemů tisku pro jednotlivá nákladová střediska
nebo katedry. King tedy nedávno začala hledat způsob, jak
přesněji monitorovat a kontrolovat výdaje na tisk celé školy.

Objednala jednu tiskárnu OKI na zkoušku a výsledek byl
dobrý. To potěšilo školního manažera IT, protože ji bylo možné
snadno připojit do sítě a snadno obsluhovat. „Bylo zřejmé, že
tiskárny OKI mu nebudou příliš zabírat čas,“ říká Tracey King.
Od té doby škola průběžně nahrazuje své staré tiskárny
novými modely OKI. Výsledkem je nyní tiskárna OKI (většinou
model B431 a B432s) v každé z jejích přibližně 30 tříd a také

„Jednou ze skvělých vlastností tiskáren OKI je
jejich široké spektrum podporovaných médií.
To se opravdu využije na katedře designu
a technologie, kde studenti v rámci svých
grafických projektů tisknou na všechny typy
materiálů.“
Tracey King, finanční koordinátorka, škola Arnewood School.

Přehled výhod:
• Š
 iroké spektrum podporovaných
médií
• Ú
 spora nákladů díky internímu
tisku
• Lepší přehled o využití tiskáren
• P
 řiřazení tiskových nákladů
podle kateder

v kancelářích. Škola je vybavena i barevnými tiskárnami,
jako jsou C531 a C9650, pro technologickou sadu.

odpovědnost za platbu určitého počtu tiskových kazet. Jinak

Když škola vyřešila základní potřeby, nyní rozšířila své řešení
OKI a integrovala do pracovního postupu software PaperCut.

papírovou administrativu, jednoduše něco vytisknout a bude

Výhody

„Software PaperCut zaznamenává, kdo co vytiskl, takže

Jak King potvrzuje, škola je s volbou tiskáren OKI stále
spokojená, a to jak ve třídách, tak v kancelářích. Jsou nadále
spolehlivé, hlavně proto, že „mají méně různých fidlátek,
která se mohou porouchat, což je pro studenty ideální,
protože si nemohou s ničím hrát a rozbít to“, jak říká.

můžeme tyto náklady přesněji a spravedlivěji přiřazovat.“

Jelikož jsou zařízení připojená do sítě, studenti mohou
odesílat svou práci z nejbližší tiskárny bez ohledu na to,
kde se nacházejí, „což velmi usnadňuje život,“ dodává.
„Přesto díky používání softwaru PaperCut vidíme, která
katedra použila jednotlivé tiskárny. Každé oddělení nese

by mohla katedra, jako je například PE, která má malou
to účtováno katedře angličtiny, která spotřebuje spoustu
tiskových kazet.

Barevné tiskárny společnosti OKI se také osvědčují jako
dobrá investice. „Jednou ze skvělých vlastností tiskáren
OKI je jejich široké spektrum podporovaných médií.
To se opravdu využije na katedře designu a technologie,
kde studenti v rámci svých grafických projektů tisknou na
všechny typy materiálů,“ říká King. „Tiskárny vám všechno
odpustí – bez ohledu na to, co do nich vložíte, od štítků přes
acetát až po návrhy desek s tištěnými spoji.“

„Nelze to snadno porovnat, protože máme více tiskáren, než jsme měli dříve. Ale
celkově určitě ušetříme.“
Tracey King, finanční koordinátorka, škola Arnewood School.

Škola Arnewood School, New Milton, Hampshire.

Dodává, že mnoho členů personálu tiskne vlastní letáky na
akce, jako jsou večery s prezentacemi, což výrazně snižuje
náklady na outsourcing.

Budoucnost
Škola pokračuje v průběžném nahrazování svých stárnoucích
zařízení novými tiskárnami od společnosti OKI. A je jasné,

Nicméně jednou z hlavních výhod pro školu je úspora

že je stále spokojená s kvalitou a funkčností řešení v podobě

nákladů. „Nelze to snadno porovnat, protože máme více

tiskáren OKI a softwaru PaperCut. Tracey King se svým

tiskáren, než jsme měli dříve,“ říká Tracey. „Ale celkově

prozíravým přístupem spojeným s ochotou vyzkoušet nové

určitě ušetříme.“

nápady je předpokladem k tomu, aby škola nadále těžila
z výhod tohoto řešení, a možná jej i prodloužila na mnoho
budoucích let.

Společnost OKI je průkopníkem v oblasti inovativních tiskových technologií, od digitálních LED technologií po vysoké rozlišení barevného
tiskového výstupu. Máme portfolio oceňovaných produktů a řešení a umožňujeme firmám 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

