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Az OKI megoldást nyújt
a Sejtbank fokozódó
nyomtatási igényeire

Az ügyfélről
A Sejtbank egy CryoSave vállalat,
amely egy vezető nemzetközi
őssejtmegőrző márka, és Európa

A kihívás
A Sejtbankban tárolt adatok bizalmas és személyes természete miatt a
vállalatnak hatalmas mennyiségű papírmunkát és nyomtatási feladatot kell
ellátnia. A feladatok szempontjából a sebesség, a minőség, a mennyiség és a
költséghatékonyság egyaránt fontos tényezők. Ezek a szükségletek ösztönözték
már a kezdetekkor a Sejtbankot arra, hogy OKI nyomtatókkal dolgozzanak.
Amikor a Sejtbank elindította közel 40 intézményben a várandós anyák számára
biztosított ingyenes Down-kór-szűrési szolgáltatását, hirtelen megugrottak a
vállalat nyomtatási igényei.
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legnagyobb családi őssejtbankja.
Az egészségügyi szolgáltatásokat
biztosító csoportot 2000-ben
alapították, és fő területei tartozik
közé a felnőtt emberi őssejtek
begyűjtése, feldolgozása és
megőrzése. A CryoSave csoport közel
300 embert foglalkoztat, többek
között számos orvost és laboránst.
A Sejtbank 2002-ben kezdte meg
őssejtmegőrzési tevékenységét.

„	Az OKI nyomtató kiváló sebessége, magas minősége és költséghatékonysága teljes
mértékben kielégítő. Éppen ezért fontolgatjuk a OKI egyéb termékajánlatait is, hiszen
egyre több nyomtatási feladatunk van.”
Andrea Garda, pénzügyi vezető, Sejtbank

A mindennapi irodai feladatokkal együtt, mint
például a számlázás és a levelezés, amihez űrlapok és
teszteredmények nyomtatása szükséges, háromszorosára
nőtt a nyomtatási mennyiség, amely így havi
13 000–14 000 nyomtatott oldal körüli tetemes mennyiséget
ért el. A Sejtbank által korábban használt OKI C5000
nyomtatók többé már nem voltak képesek ezt az egyre
növekvő hatalmas munkamennyiséget biztosítani.

A megoldás
Alapos átgondolást követően a Sejtbank az újonnan
felmerülő probléma megoldására az OKI C710dn
nyomtatóját választotta, amely nagy kapacitású, kétoldalas,
színes készülék. Az új készülék kiválasztásakor a Sejtbank
leginkább a különböző típusú médiára való nyomtatás
funkcióját tartotta szem előtt. A hagyományos 80 g/m2-es
irodai papír mellett a Sejtbank által használt médiatípusok
között megtalálható 100–120 g/m2-es kártya, borítékok,
levélfejléc-formátumok és előre nyomtatott tartalmak is. A
vállalatnak továbbá kétoldalas és ultrahangképeket is kell
nyomtatnia. Az OKI C710dn megfelelt a kritériumoknak, és
hatékony megoldásnak bizonyult.
Amit a Sejtbank az OKI C710dn nyomtatóban a
legszimpatikusabbnak talált, az a kiváló nyomtatási
minőséget nyújtó nagy felbontású színes technológia, a
nagy kapacitású festékkazetták és a minden szempontból
egyszerű használat. A beépített LCD kijelzőnek
köszönhetően a dolgozók egyértelmű és felhasználóbarát
utasításokat kapnak.

Az előnyök
Az OKI C710dn teljesítette a Sejtbank egyedi igényeit. Az
új nyomtató bevezetésével a vállalat képes lépést tartani
a Down-kór-szűrési program következtében létrejött
hatalmas nyomtatási igénnyel, aminek köszönhetően a
személyzet a megnövekedett munkamennyiség ellenére
továbbra is hatékony munkát tud végezni.
A vállalat havi 7–8000 kinyomtatott oldalának nagyjából
70%-át a C710dn nyomtatja. Ezek a Sejtbankba telepített
nyomtatók a Magyarországon eladott első nyomtatóink közé
tartoznak, és egy évnyi intenzív használat után még mindig
megbízható teljesítményt nyújtanak. A Sejtbank pénzügyi
vezetője, Garda Andrea elmondása szerint a C710dn
továbbra is ideálisan működik.

A jövő
A Sejtbank Down-kór-szűrési programjának sikere a
vállalat többi szolgáltatásával együtt még mindig töretlen,
ami tovább fokozza az intézmény nyomtatási igényeit.
A C710dn fantasztikus sebességének és minőségének
köszönhetően töretlenül teljesíti a vállalat igényeit.
„Az OKI nyomtató kiváló sebessége, magas minősége
és költséghatékonysága teljes mértékben kielégítő”
– nyilatkozza Garda. „Éppen ezért fontolgatjuk a OKI
egyéb termékajánlatait is, hiszen egyre több nyomtatási
feladatunk van.”

Az itt látható képek fényképtárakból származnak, csak illusztrációs célokat szolgálnak, és nem reprezentatívak a vállalat termék- és szolgáltatáskínálatára nézve.

Az OKI intelligens nyomtatáskezelési programja számos kipróbált és tesztelt módszert és eszközt foglal magába a vállalatok aktuális,
nyomtatással kapcsolatos költségeinek és folyamatainak meghatározásához, mielőtt az OKI professzionális, testre szabott, az adott ügyfél
speciális követelményeinek megfelelő ajánlatot adna. Értékesítőink és mérnökeink szorosan együttműködnek fő partnereinkkel annak érdekében,
hogy a nyomtatáskezelési megoldások maximális értéket biztosítsanak az ügyfelek számára.
www.oki.com/eu
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