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Anleggsfirmaet SDC
sparer plass, tid og penger
med nye smarte OKI
multifunksjonsskrivere

Om kunden
Siden SDC ble etablert i 1972, har
samarbeid og teamarbeid vært kjernen

Utfordringen
«Anleggsplasser kan være tøffe omgivelser for en skriver. Den må være i stand
til å takle hva som helst, fra støv og gjørme som tetter til innsiden av skriveren,
til røff håndtering av en jevn strøm av brukere og flytting fra sted til sted», sier
Kit Lock, IT-tekniker i det prisbelønte anleggsfirmaet SDC.
Men dette var ikke årsaken til at den Bedford-baserte bedriften traff
beslutningen om å erstatte skriverne på anleggsplassene. SDCs eksisterende
OKI-modeller taklet slitasjen og så ut til å like den. «De var minst seks–sju år

i deres filosofi. Dette, kombinert med
strenge ledelsesprosesser, er årsaken
til at mange klienter anser dem som
det beste valget når de skal velge en
hovedentreprenør.
SDC påtar seg prosjekter i mange
sektorer, inkludert forskning og
utvikling, handel, produksjon, bil,
helsevesen og utdanning. Dette

gamle. Vi beundret holdbarheten og det faktum at de bare fortsatte», sier Lock.

mangfoldet har gjort det mulig å

Fordi SDC arbeider i mange bransjer, har det ofte rundt 20–30 prosjekter på gang

som gir kontrollert vekst.

samtidig – hvert med sitt eget midlertidige anleggskontor.

FUNKSJONALITET
OG HASTIGHET I EN

KOMPAKT

ENHET

tilpasse seg skiftende markeder, noe

«Så hovedutfordringen vår var plass. Vi hadde en rekke

disse kopimaskinene flyttes. Ettersom det var ulike typer som

enheter på hvert av anleggskontorene våre, inkludert

alle var satt opp på forskjellige måter, og som omfattet flere

A4 sort/hvitt, A3 fargeskrivere til de mange tegningene som

store og tunge enheter, måtte SDC få leverandøren til å hente

er nødvendige for hvert prosjekt, daglig kontorutskrift og

dem, flytte dem til neste anleggsplass og sette dem opp igjen.

en egen kopimaskin, noe som gir plassbegrensninger på en
allerede begrenset arbeidsplass», fortsetter Lock.

Løsningen

«Disse skriverne kom fra flere ulike leverandører, og vi

Lock besluttet at svaret var å standardisere på enheter fra én

hadde problemet med å installere ulike skrivere for flere

enkelt leverandør. Fordi OKI-skriverne hadde vist seg å være

brukere etter hvert som de ankom anleggsplassen. Dette

robuste og pålitelige, virket OKI å være det opplagte valget. I

var en konstant belastning for IT-avdelingen.»

samarbeid med OKI-partner Abacus Leewell og med OKI selv

Selv om SDCs eksisterende OKI-skrivere fortsatt var i god
stand, var de eldre modeller som ikke hadde mulighet
for kopiering. Selskapets leieavdeling hadde en rekke
kopimaskiner som var gamle og som viste seg å være et
kostbart alternativ. Hver gang et prosjekt ble ferdig, måtte

bestemte de seg for å evaluere en OKI MC853dnct
A3/A4 fargemultifunksjonsskriver (MFP) for å se om den
taklet de røffe omgivelsene og alle de forskjellige oppgavene
den måtte utføre.
OKI Smart MFP-en besto testen med glans, og en bestilling
på flere nye Smart MC853dnct MPF-er fulgte.

«	Det har gjort livet i IT-avdelingen mye

Kort om fordelene:

enklere ettersom vi ikke installerer

• k
 ompakt, plassbesparende
og robust produktdesign

maskiner i hytt og pine. Alle enhetene
settes opp på samme måte, og staben kan

• konsolidert maskinpark

gå til hvilken som helst byggeplass og

• lavere driftskostnader

skrive ut med én gang. Det er heller ingen

• u
 tskrift av fine detaljer med
høy kvalitet

skanneprogramvare involvert fordi det hele
gjøres via maskinen.»
Kit Lock, IT-tekniker, SDC

Fordelene

sine og kopiere tegninger, vil de ikke justere masse

«Grunnen til at vi gikk inn for akkurat denne enheten, var
at vi ønsket alle funksjoner på ett sted – den kan skrive ut,
skanne, fakse og kopiere. Den er svært kompakt, slik at den
bare står i hjørnet uten å ta opp plass på skrivebordet», sier
Lock.

innstillinger, de ønsker bare å skrive det ut med det

«Vi ville ha en maskin som kan gjengi de finere detaljene
på tegninger, men også – i den andre enden av spekteret –
raskt skrive ut et stort nymalt-skilt. Vi trenger disse raskt
fordi vi arbeider med offentligheten mye av tiden. De må
være av god kvalitet slik at folk kan lese dem», fortsetter
han.

Vi forventer å foreta besparelser gjennom standardisert

«Den måtte også være en typisk kontorskriver for de
sedvanlige Word-dokumentene som retningslinjer og
HMS-skjemaer. Disse MPF-ene gjør alt.»

heller ingen skanneprogramvare involvert fordi det hele

Lock legger til at til tross for MFP-enes allsidighet er de
enkle å bruke. «Når noen trenger å skrive ut timelistene

nye utskriftsopplegget. «Maskinene er enkle å bruke, og vi

samme.»
Så OKI-enhetene kombinerer nå all nødvendig
funksjonalitet i én kompakt enhet, men hvilke andre
fordeler har dere merket? "Definitivt kostnadsbesparelser.
rekvisita og en reduksjon i antall enheter", sier Lock.
«Det har gjort livet i IT-avdelingen mye enklere ettersom
vi ikke installerer maskiner i hytt og pine. Alle enhetene
settes opp på samme måte, og staben kan gå til hvilken
som helst byggeplass og skrive ut med én gang. Det er
gjøres via maskinen.»
Selskapets anleggsbrukere er mye mer fornøyd med det
har fått positive tilbakemeldinger så langt», legger han til.

«Vi ville ha en maskin som kan gjengi de finere detaljene på tegninger, men også – i den andre
enden av spekteret – raskt skrive ut et stort nymalt-skilt. Vi trenger disse raskt fordi vi arbeider
med offentligheten mye av tiden. De må være av god kvalitet slik at folk kan lese dem.»
Kit Lock, IT-tekniker, SDC

Fremtiden

det selv, men hvis vi trenger det, kan vi gå rett til OKIs

SDC har kjøpt dette hovedpartiet av OKI-MFP-er direkte,

avanserte IT-støtte, slik at vi slipper alt ekstraarbeidet.»

men Lock har fortsatt et nært samarbeid med både Abacus

«Vi har blitt imponert over kvaliteten, hastigheten og den

og OKI. «Hvis vi har noen problemer, kan vi vanligvis fikse

generelle ytelsen til OKIs smartskrivere», konkluderer Lock.

Bildene som vises, er kun for illustrasjonsformål og representerer ikke selskapets produkt- eller servicetilbud.

OKI er pionerer innen innovative utskriftsteknologier med alt fra digital LED til HD-farger.
Vi har en portefølje av prisbelønte produkter og løsninger som gjør det mulig for bedrifter av alle størrelser og budsjetter å
optimalisere utskrifts- og dokumentarbeidsflyter og oppnå bildesentrert og levende kommunikasjon i høy utskriftskvalitet.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

