OKI-casestudy
Branche: Onderwijs

Oplossing: O
 KI A4-kleurenprinters,
MFP's en PaperCut

Locatie: Verenigd Koninkrijk

Clifton High School kiest
voor één leverancier – OKI
Over de klant
Clifton High School in Bristol is

De uitdaging
Vanwege de omvang van de school en de mix van leeftijden moet elk apparaat
sterk en betrouwbaar genoeg zijn om intensief gebruik en ruige hantering te
doorstaan. Dit geldt vooral voor printers, die worden gebruikt door de gehele
school, in zowel klaslokalen als kantoren.
De afgelopen jaren heeft de school ad hoc allerlei typen printers van diverse
leveranciers aangeschaft. Steeds met een ander onderhoudscontract,
met hun eigen contacten en voorwaarden. Daardoor waren ook allerlei
verbruiksmaterialen nodig, op verschillende tijdstippen, van een hele lijst
leveranciers. Hierdoor was de totale afdrukfunctie tijdrovend en het beheer
ervan duur.

OKI MPSIMPLEMENTATIE

TOT

20

A4 kleurenprinters en
MFP's

een levendige co-educatieve,
onafhankelijke geïntegreerde school –
vanaf de peuterklas tot de bovenbouw
– met meer dan 500 leerlingen. Het
instituut is opgericht in 1877 en geldt
nu als progressief, koesterend in haar
benadering en academisch sterk.

"De afdrukfunctie van de school is nu veel efficiënter en goedkoper. Noodzakelijk onderhoud
wordt uitgevoerd door één bron, ongeacht het type printer. En door toners met grotere
capaciteit is er minder uitval."
Janos Fulop, IT-manager van Clifton High School

IT-klaslokaal Clifton High School

Janos Fulop, manager IT-systemen en support van Clifton
High School, meende dat de systemen inefficiënt waren
door het aantal printers, en dat consolidatie nodig was.

De oplossing
De beste manier om de afdrukfunctie van de school te
rationaliseren, was kiezen voor één leverancier. Dan zouden
de printers gemakkelijk te beheren zijn – er is slechts één
aanspreekpunt en één onderhoudsovereenkomst vereist.
De school zou ook profiteren van schaalvoordelen bij het
bestellen van verbruiksmaterialen.
Na online onderzoek en vergelijkingen vroeg de school OKI
om de nieuwe service te leveren. De keuze viel op diverse
A4-kleurenprinters en een aantal multifunctionele printers
(MFP's) voor scannen, kopiëren en afdrukken. Het totale
pakket omvatte ongeveer 20 nieuwe printers ter vervanging
van de grotere, slecht op elkaar afgestemde verzameling
apparaten in de school.
Om de kosten verder te stroomlijnen investeerde de school
ook in PaperCut, gebruiksvriendelijke printaccounting- en
managementsoftware, ontwikkeld om overheadkosten te
drukken door onbevoegd afdrukken te voorkomen.

De voordelen
"De afdrukfunctie van de school is nu veel efficiënter en
goedkoper", zegt Janos Fulop, IT-manager van de school.
"Noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd door één bron,
ongeacht het type printer. En door toners met grotere
capaciteit is er minder uitval."
PaperCut is eenvoudig te configureren en implementeren.
"Het is veel gemakkelijker grote aantallen voortdurend
wisselende gebruikers te beheren nu we dit via een
webinterface op afstand kunnen doen. Dit heeft
geresulteerd in minder verspilling en verantwoordelijker
afdrukken. En vertrouwelijke informatie blijft veilig en
betrouwbaar."
"We hebben nu minder problemen over de hele linie", zegt
Fulop. "Gewoon efficiënte afdrukken van goede kwaliteit.
We hebben geen klachten."

De toekomst
Met een nieuw assortiment OKI-kleurenprinters en
MFP's ziet Clifton High voortdurende verbetering in
afdrukefficiëntie en -kosten.

OKI is toonaangevend in innovatieve afdruktechnologieën – van digitale LED tot High Definition Color. We hebben een portefeuille bekroonde
producten en oplossingen. Daarmee kunnen bedrijven van elke grootte afdruk- en documentworkflows optimaliseren en beeldgerichte, levendige
gedrukte communicatie produceren.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

