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RÖSSLER PAPIER TUOTTAA TYYLIKKÄITÄ
PAPERITUOTTEITA JA PARANTAA
TOIMISTOTULOSTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUTTA
OKIN RATKAISULLA

Haaste
Paperivalmistaja Rössler Papier on tehnyt yhteistyötä OKIn kanssa jo
usean vuoden ajan ja käyttää eri tulostinmalleja yrityksen eri osastoilla.
Uusien tuotteiden testitulosteet hoidetaan yrityksen sisällä, ja ne ovat
erityinen haaste Rösslerin tulostuksenhallinnalle. Näytekappaleet on
luotava erittäin tarkkoina väritulosteina nopeasti ja mahdollisimman
kustannustehokkaasti erilaisille materiaaleille ja eri muodoissa.
Lisäksi Rösslerin on tuotava markkinoille jatkuvasti uusia tuoteideoita
säilyttääkseen kilpailukykynsä. Tehokkaita, joustavia ja korkealaatuisia
tulostimia tarvitaan esimerkiksi surunvalittelukirjeiden tuottamiseen.
Tärkeää on myös pitää kustannukset pieninä ja parantaa laatutasoa
entisestään optimoidulla tulostuksenhallintapalvelulla.

Ratkaisu
Tulostuksenhallinnan kehitysprojektin aikana OKI loi uuden Managed
Print Services -ratkaisuun perustuvan konseptin Rösslerille.
Projektin aluksi tehtiin tarkka analyysi Rösslerin nykyisestä
järjestelmäinfrastruktuurista.

TULOSTUSKULUT LASKIVAT
JOPA

17 %

Tietoja Rösslerista
Rössler Papier on perheyritys,
joka on valmistanut luovia
paperitarvikkeita yli 80 vuoden ajan.
Saksassa Rössler edustaa tyylikästä
kirjoituskulttuuria, johon kuuluvat
kattava valikoima kirjekuoria,
kortteja ja hienopapereita
sekä tyylikkäitä lifestyle- ja
trendituotteita. Jokainen Rösslertuote on ainutlaatuinen ja kauniisti
muotoiltu, ja sen valmistuksessa
käytetään perinteisiä, hyväksi
havaittuja tekniikoita.

Konsepti tarjoaa laajan palveluvalikoiman, joka
kattaa kaikki Rösslerin tulostusvaatimukset
ja vastaa eri osastojen erityistarpeisiin sekä
varmistaa tulostuksenhallinnan jatkuvan
kehittämisen. Konsepti huomioi sekä taloushallinnon
kirjanpitoon tarvitseman tulostuskapasiteetin että
markkinointiosaston luovan tulostuksen tarpeet.
"Otimme yhteyttä eri toimittajiin, mutta OKI tarjosi
meille jälleen kerran parhaan kokonaispaketin, joka
vastaa tarkalleen meidän vaatimuksiamme", toteaa
Rössler Papierin Stephan Schneider. "Eikä mikään
muu toimittaja tarjonnut lähellekään samaa lisäarvoa
kuin OKI. Ymmärsimme nopeasti, että paras ratkaisu
on jatkaa yhteistyötä OKIn kanssa".
Rössler Papier käyttää OKIn mustavalkotulostimia,
väritulostimia ja monitoimilaitteita
toimistotulostukseen. Tulostimien monipuolisen
ja kattavan toimintovalikoiman ansiosta
Rössler Papier pystyi vähentämään yrityksessä
käytettävien tulostinmallien määrää. Tämä koski
erityisesti A4-koon tulostusta. "Voimme optimoida
tulostinlaitteistomme OKIn avulla ja käyttää
aiempaa vähemmän eri malleja. Olemme saaneet
kustannusetuja kulutustarvikkeiden standardoinnista
ja kyenneet alentamaan tulostuskustannuksia
samalla, kun tulostuslaatu on parantunut", toteaa
Stephan Schneider.

Käyttöönotto:
Monipuolinen laite monimutkaisiin tehtäviin –
markkinoiden pienin A3-väritulostin OKIlta
Uudet mallit otettiin käyttöön ilman ongelmia, ja
käyttöönotto valmistui ennätyksellisen nopeasti
1,5 päivässä. "Kaikki sujui erittäin nopeasti, sillä
OKI-palvelukumppanimme tunsi jo ennestään
yrityksemme erityispiirteet ja otti ne huomioon",
kertoo Stephan Schneider. Rössler Papierissa
käyttöön otetut OKI-laitteet sopivat erinomaisesti
työryhmille, joilla on sekä korkeat laatuvaatimukset
että suuri tulostustarve. Laitekannan kruunaa
C800-sarja – markkinoiden pienin A3-väritulostin.
Tätä väritulostinta ei käytetä ainoastaan
toimistotulokseen. Huippuluokan tulostusjäljen ja
joustavan paperinkäsittelyn ansiosta se on käytössä
myös tuotekehitys- ja markkinointiosastoilla uusien
tuotteiden näytekappaleiden tuottamiseen. Näitä
ovat muun muassa erilaiset kansilehdet, kansiot ja
paperitavaralaatikot.

Edut
Uudessa tulostusratkaisussa Rössler Papier voi
testata erilaisia tuotesuunnitelmia tulostamalla
pikavedoksia ja vaihtelemalla tulostimia. "Tämä
säästää aikaa ja rahaa", vahvistaa Stephan
Schneider. "A3-väritulostimella voimme tuottaa
korkealaatuisia näytetulosteita erilaisille
materiaaleille ja eri muodoissa." Tämä laitemalli
tarjoaa Rösslerin tarvitsemia huippuominaisuuksia:
sekä tulostus että paperinsyöttö tapahtuu täysin
suorassa yleissyöttölaitteen läpi, mikä takaa
erittäin luotettavan tulostuksen myös painaville
paperityypeille.
Lisäksi uudet monitoimilaitteet ovat selkeästi
aiempia laitemalleja tehokkaampia ja
helppokäyttöisempiä. Käyttäjät ovat olleet erityisen
tyytyväisiä monitoimilaitteiden suureen, selkeään ja
intuitiiviseen näyttöön.

"OKIn ansiosta
pystymme käyttämään
tulostinlaitteitamme
optimaalisesti.
Tulostuskulumme ovat
laskeneet 17 %."
Stephan Schneider, Rössler Papier

Tulevaisuus
Rössler Papier on erittäin tyytyväinen OKIn
toimittamaan uuteen ratkaisuun, joka paitsi
mahdollistaa erikoistulosteet, myös vähentää
kustannuksia ja parantaa tulostuslaatua. "OKI
keskittyy aina asiakkaan nykytilanteeseen", kertoo
Stephan Schneider. "OKI ei koskaan tyydy pelkästään
tarjoamaan vakiomallisia A4-, A3-, mustavalko- tai
väritulostimia ja monitoimilaitteita, vaan mukauttaa
ratkaisut asiakkaansa tarpeisiin."

Uuden tulostusratkaisun ansiosta Rössler
Papier voi hyödyntää LED-tulostustekniikkaa ja
OKIn laitemallien yhtenäisyyttä. Monipuolisten
liitäntävaihtoehtojen ja OKIn Smart Extendable
Platform (sXP) -käyttöalustan ansiosta Rössler
Papier on myös valmiina tuleviin haasteisiin.
Ratkaisu voidaan integroida saumattomasti muihin
asiakirjahallintajärjestelmiin asiakirjojen käsittelyn,
hallinnan ja muokkaamisen optimoimiseksi.

"A3-väritulostimella voimme tuottaa korkealaatuisia näytetulosteita
erilaisille materiaaleille ja eri muodoissa."
Stephan Schneider, Rössler Papier

www.oki.com/eu

facebook.com/OKIEurope

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

© Tekijänoikeus 2017. OKI EUROPE (Nordic) on OKI EUROPE LIMITED:in, Englantiin yhtiönumerolla 02203086 rekisteröidyn yhtiön, jonka osoite on Blays House, Wick
Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Yhdistynyt kuningaskunta, kauppanimi, jolla tarkoitetaan OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND:ia, jonka osoite on
Herstedoestervej 27, 2620 Albertslund, Tanska sekä OKI EUROPE LIMITED FILIAL:ia, jonka osoite on Box 1193, 164 26 KISTA, Tukholma, Ruotsi. OKI EUROPE LTD on osa Oki
Electric -konsernia. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

