OKI-casestudy
Branche: Bouw

Oplossing: OKI MC853

Locatie: Verenigd Koninkrijk

Bouwbedrijf SDC bespaart
ruimte, tijd en geld
met nieuwe, slimme,
multifunctionele OKI-printers

Over de klant
Sinds SDC werd opgericht in 1972, zijn
samenwerking en teamwork bepalend

De uitdaging
"Bouwplaatsen vormen een lastige omgeving voor een printer. De apparatuur moet
heel wat aankunnen – stof en modder waardoor het binnenwerk verstopt raakt;

voor de bedrijfsfilosofie. In combinatie
met strenge managementprocessen is
dat voor veel klanten de reden om het

ruw gebruik door een voortdurende stroom gebruikers; verplaatsing naar nieuwe

bedrijf te kiezen als hoofdaannemer.

locaties", vertelt Kit Lock, IT'er bij het bekroonde bouwbedrijf SDC.

SDC doet projecten in allerlei sectoren,

Toch was dit niet de reden dat de organisatie in Bedford besloot de printers op
bouwplaatsen te vervangen. De OKI-modellen die SDC al had, waren uitstekend
bestand gebleken tegen de zware omstandigheden. "Ze waren minstens zes of
zeven jaar oud. We waren onder de indruk van de duurzaamheid – ze bleven maar
doorgaan", zegt Lock.
SDC is actief in allerlei sectoren en heeft vaak 20 à 30 projecten tegelijk
onderhanden – elk met hun eigen tijdelijke kantoor voor de locatieleider.

FUNCTIONALITEIT
EN SNELHEID IN EEN

COMPACT
APPARAAT

zoals onderzoek en ontwikkeling,
handel, fabricage, automotive,
gezondheidszorg en onderwijs. Dankzij
deze diversiteit heeft het zich kunnen
aanpassen aan de veranderende markt,
resulterend in beheerste groei.

"Onze grootste uitdaging was de ruimte. We hadden een

verschillende typen, allemaal anders geconfigureerd. Soms

aantal apparaten op elk locatiekantoor, waaronder A4 zwart-

waren ze zwaar en groot. SDC moest ze door de leveranciers

wit-, A3-kleurenprinters voor de vele tekeningen die nodig

laten ophalen, verhuizen en weer installeren op de volgende

zijn voor elk project, dagelijks kantoordrukwerk en een

locatie.

afzonderlijk kopieerapparaat. Dit gaf ruimteproblemen op
een kleine werkplek", vervolgt Lock.

De oplossing

"Deze printers kwamen van verschillende leveranciers. Het

Lock besloot te standaardiseren op apparaten van één

was een heel gedoe om verschillende printers te installeren

leverancier. Omdat de OKI-printers robuust en betrouwbaar

voor verschillende gebruikers als die arriveerden. De IT-

waren gebleken, was OKI de voor de hand liggende keuze. In

afdeling stond voortdurend onder druk."

samenwerking met OKI-partner Abacus Leewell en OKI zelf

De OKI-printers die SDC al had, functioneerden nog goed,
maar het waren oudere modellen zonder kopieerfunctie.
De inhuurdivisie van het bedrijf had een aantal

werd besloten een multifunctionele A3/A4-kleurenprinter
MC853dnct van OKI uit te proberen om te zien of deze berekend
was op de ruige omgeving en alle verschillende taken.

kopieerapparaten, die verouderd raakten en een dure optie

De slimme MFP van OKI slaagde met vlag en wimpel, waarop

waren. Telkens als een project was afgelopen, moesten

enkele nieuwe slimme MC853dnct-MFP's werden besteld.

deze kopieerapparaten worden verplaatst. Het waren

"De IT-afdeling heeft het een stuk

Voordelen in één oogopslag:

gemakkelijker nu we niet overal maar

• C
 ompact, ruimtebesparend en
robuust productontwerp

apparaten installeren. Alle apparaten

• Geconsolideerd printerpark

zijn op dezelfde manier geconfigureerd.
Medewerkers kunnen op elke plek meteen

• Lagere bedrijfskosten

afdrukken. Er is ook geen scansoftware nodig

• F
 ijne details afgedrukt in hoge
kwaliteit

omdat het allemaal op één apparaat gebeurt."
Kit LOCK, IT'er bij SDC

De voordelen

en tekeningen wilt kopiëren, wil je niet allerlei instellingen

"Wat de doorslag gaf, was dat dit apparaat alle functionaliteit
combineert – het kan afdrukken, scannen, faxen en kopiëren.
Het is zeer compact en past in een hoekje, zodat het geen
bureauruimte in beslag neemt", zegt Lock.

moeten invoeren. Je wilt gewoon direct kunnen afdrukken."

"Verder wilden we een apparaat dat uit de voeten kan met de
fijnere details van tekeningen, maar als andere uiterste ook
even snel een plakkaat met 'NATTE VERF' kan afdrukken. Die
hebben we snel nodig, omdat we vaak werken met publiek. En
ze moeten van goede kwaliteit zijn, zodat mensen ze kunnen
lezen", vertelt hij verder.

besparen dankzij standaardisering van verbruiksmaterialen

"We hadden ook een gewone kantoorprinter nodig voor de
gebruikelijke Word-documenten zoals beleid en formulieren
voor gezondheid en veiligheid. Deze MFP's doen dat allemaal."

nodig omdat het allemaal op één apparaat gebeurt."

Lock voegt toe dat MFP's niet alleen veelzijdig zijn, maar ook
gebruiksvriendelijk. "Als je een urenbriefje moet afdrukken

gebruiksvriendelijk. Tot nog toe zijn de reacties positief",

De OKI-apparaten combineren alle benodigde functies
in één compacte behuizing. Welke andere voordelen zijn
opgevallen? "Kostenbesparing in elk geval. Wij verwachten te
en een kleiner aantal apparaten", zegt Lock.
"De IT-afdeling heeft het een stuk gemakkelijker nu we niet
overal maar apparaten installeren. Alle apparaten zijn op
dezelfde manier geconfigureerd. Medewerkers kunnen op
elke plek meteen afdrukken. Er is ook geen scansoftware
De gebruikers op de bouwplaatsen zijn veel tevredener
over de nieuwe afdrukfaciliteiten. "De apparaten zijn
voegt hij eraan toe.

"We wilden een apparaat dat uit de voeten kan met de fijnere details van tekeningen, maar als
andere uiterste ook even snel een plakkaat met 'NATTE VERF' kan afdrukken. Die hebben we
snel nodig, omdat we vaak werken met publiek. En ze moeten van goede kwaliteit zijn, zodat
mensen ze kunnen lezen."
Kit LOCK, IT'er bij SDC

De toekomst

tweedelijns IT-support van OKI zonder hemel en aarde te

SDC heeft deze belangrijkste partij OKI MFP's zelf

hoeven bewegen."

aangeschaft, maar Lock heeft een nauwe relatie met

"We zijn onder de indruk van de kwaliteit, snelheid en

Abacus en OKI. "Eventuele problemen kunnen we meestal

algemene prestaties van de slimme printers van OKI",

zelf oplossen maar zo nodig kunnen we regelrecht naar de

concludeert Lock.

De getoonde afbeeldingen zijn stockfoto's die uitsluitend bedoeld zijn ter illustratie en niet de daadwerkelijke producten of diensten van het bedrijf weergeven.

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

