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A RÖSSLER PAPIER VÁLLALAT ELEGÁNS
PAPÍRTERVEZETEKET ÁLLÍT ELŐ ÉS
KÖLTSÉGHATÉKONY IRODAI NYOMTATÁST ÉR
EL AZ OKI MEGOLDÁSAINAK SEGÍTSÉGÉVEL

A kihívás
A papírgyártó már évek óta sikeresen működik együtt az OKI-val, és
különböző nyomtatótípusokat alkalmaz a vállalat különböző osztályain.
Az új terméktervezetek házon belül előállított tesztnyomatai külön
kihívás elé állítják a Rössler nyomtatáskezelésért felelős részlegét.
Ezeket a mintanyomatokat gyorsan és magas színpontossággal kell
létrehozni, valamint a lehető leghatásosabban kell előállítani különböző
hordozótípusokon és formátumokban. A Rössler vállalatnak továbbá
folyamatosan új kezdeményezésekkel kell megjelennie a piacon
versenyképessége fenntartásához. A temetkezési szektor például nagy
teljesítményű és rugalmas nyomtatókat igényel, amelyek megfelelnek
a magas minőségi szabványoknak. Ezzel egyidejűleg fontos alacsony
szinten tartani a kiadásokat és még tovább növelni a minőséget egy
optimalizált nyomtatáskezelési szolgáltatás segítségével.

A megoldás
Egy, a nyomtatókezelésre összpontosító projekt keretén belül az OKI
új üzemeltetési szolgáltatás koncepciójával állt elő a Rössler számára,
miután elvégezték a vállalaton belüli rendszerinfrastruktúra pontos
leltárelemzését.
A TELJES NYOMTATÁSI
KÖLTSÉG CSÖKKENTÉSE AKÁR

17%-kal

A Rössler vállalatról
A családi vállalkozásként működő
írószergyártó Rössler Papier már
több mint 80 éve a papírtermékek
kreatív ötletekkel és nagy odaadással
történő finomításának elkötelezettje.
Németországban a Rössler név
egyet jelent a borítékok, kártyák és
finompapírok, valamint az életmódhoz
és trendekhez kapcsolódó stílusos
termékek átfogó választékát magába
foglaló elegáns íráskultúrával. Minden
Rössler termék egyedi, és odaadással
készül hagyományos és már bizonyított
kézműves technikák alkalmazásával.

Ez a koncepció szolgáltatások széles választékát
kínáló rendszereket vázol fel, nem csak a nyomtatási
követelmények teljesítésére vonatkozóan, hanem
az egyes részlegek adott igényeinek teljesítése és
nyomtatáskezelési gyakorlataik folyamatos fejlesztése
érdekében is. Példának okáért a könyvelési osztályon
belül bonyolított levelezés magas mennyiségét és a
kreatív marketingrészleg által támasztott követelmények
sokoldalúságát is egyaránt figyelembe vették.
„Több beszállító ajánlatát is meghallgattuk, de újfent az
OKI nyújtotta a legjobb, átfogó csomagot, amely betűre
pontosan megfelel az igényeinknek” – mondta Stephan
Schneider, a Rössler meghatalmazott tisztviselője.
„Ráadásul a többi beszállító még csak a közelébe sem ért
az OKI ajánlatának az ár–érték arány terén. Rövid időn
belül világossá vált, hogy a továbbiakban is fenntartjuk
bizalmon alapuló kapcsolatunkat az OKI vállalattal.”
A Rössler Papier az OKI fekete-fehér és színes
nyomtatóit, valamint többfunkciós készülékeit használja
irodai tevékenységeihez. A nyomtatók által lefedett
funkciók széles tárházának köszönhetően a vállalaton
belül használt típusok számát is képesek voltak
csökkenteni, főként az A4-es készülékek terén. „Az egyik
legjobb dolog az egészben, hogy az OKI segítségével oly
módon sikerült optimalizálnunk nyomtatóflottánkat, hogy
mostantól kevesebb készüléktípust kell használnunk.
Ez lehetővé teszi, hogy profitáljunk a kellékanyagok
egységesítéséből és a lecsökkent nyomtatási
költségekből, ugyanakkor javítani tudunk a nyomtatási
minőségen” – mondta büszkén Schneider úr.

Megvalósítás:
Egy sokoldalú készülék az összetett feladatokhoz –
A világ legkompaktabb A3-as színes nyomtatója az
OKI-tól

Az új típusok beüzemelése problémamentes volt, és
a folyamatot rekordidőn belül, mindössze másfél nap
leforgása alatt sikerült elvégezni. „Az egész folyamat
rendkívül gyorsan zajlott le, mivel OKI szervizpartnerünk
már tisztában volt vállalatunk sajátosságaival, és
ezt figyelembe vette a művelet során” – nyilatkozta
Schneider úr. A Rössler vállalatnál használt típusok
ideálisak a magas minőségi követelményekkel és
nyomtatási mennyiségekkel dolgozó munkacsoportokban
való alkalmazáshoz. A nyomtatóflottán belül
igazi gyöngyszem a C800 sorozat, amely a világ
legkompaktabb A3-as színes nyomtatóival dicsekedhet.
Ez a színes nyomtató nem csak irodai alkalmazásokhoz
használható: az általa biztosított magas nyomtatási
minőség és rugalmas papírkezelés révén a
termékfejlesztés és a marketing terén is alkalmazható
a nagyra törő tesztnyomatok és terméktervezetek
előállításához. Ez magába foglalja többek között akták,
mappák és iratszertartó dobozok fedeleit.

Az előnyök
Az új nyomtatási megoldás mostantól felhasználható
a marketingrészlegről származó különböző
tervezetek gyors, házon belüli korrektúrázási
ciklusokban történő teszteléséhez, ráadásul
különböző nyomtatókon. „Ezzel rengeteg időt és
pénzt takarítunk meg” – erősítette meg Schneider úr.
„Függetlenül attól, hogy éppen melyik mintanyomatot
állítjuk elő, az A3-as színes nyomtató segítségével
tervezeteinket számos hordozóra és formátumban,
valamint tökéletes színminőséggel nyomtathatjuk
ki.” A típus által kínált funkciók egyike kiváltképp
előnyös a Rössler számára: az univerzális adagoló
papírkimenete és papírútja is teljes mértékben
egyenes, ennélfogva rendkívül megbízható
nyomtatást biztosít még nehezebb papírtípusokon is.
Az új többfunkciós készülékek ezen felül jobb
teljesítményt nyújtanak a korábbi típusokhoz
képest, valamint jelentős javulást mutatnak a
felhasználóbarát használat terén. A felhasználókat
főként a többfunkciós készülékek nagy méretű,
átlátható és intuitív felhasználói felülete nyűgözi le.

„Az OKI-nak köszönhetően
képesek voltunk egységesíteni
nyomtatóflottánkat az optimális
hatékonyság érdekében,
nyomtatási költségeinket pedig
17%-kal sikerült csökkenteni.”
Stephan Schneider, a Rössler meghatalmazott tisztviselője

A jövő

A Rössler Papier rendkívül meg van elégedve az OKI
új megoldásával, nem csupán a speciális nyomatok
előállításának lehetősége, hanem a lecsökkent
költségek és a minőség színvonalának emelkedése
miatt is. „Az OKI mindig az adott ügyfél helyzetét
helyezi a középpontba” – erősítette meg Schneider úr.
„Legyen szó A4-es, A3-as, fekete-fehér vagy színes
nyomtatókról, illetve többfunkciós készülékekről, az
OKI sohasem általános koncepciókkal áll elő, hanem
az adott ügyfél igényeihez igazítja megoldásait.”

Új nyomtatási megoldásának köszönhetően a Rössler
a továbbiakban is részesül a LED-es nyomtatási
technológia és az OKI készülékek egységes
kialakítása által nyújtott előnyökben. A papírgyártó
teljes mértékben fel van készülve a jövő kihívásaira
az OKI által biztosított sokoldalú csatlakoztatási
lehetőségek, valamint a Smart Extendable Platform
(sXP) révén, amely lehetővé teszi a más dokumentummunkafolyamatokba történő tökéletes integrációt a
dokumentumok feldolgozásának, adminisztrációjának
és szerkesztésének optimalizálása érdekében.

„Függetlenül attól, hogy éppen melyik mintanyomatot állítjuk elő, az A3as színes nyomtató segítségével tervezeteinket számos hordozóra és
formátumban, valamint tökéletes színminőséggel nyomtathatjuk ki.”
Stephan Schneider, a Rössler meghatalmazott tisztviselője
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