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Kreisklinik Wörth zaufała
systemowi zarządzania
wydrukami OKI
Informacje o kliencie
Wyzwanie
„Dobre samopoczucie pacjentów jest naszym głównym celem” to odwieczna
zasada tej naddunajskiej kliniki. Założenie to wymaga od zarządu szpitala
nieustannego dostosowywania się do ciągle zmieniających się wymogów.
Dotyczy wszystkich obszarów, również tych związanych z działem
informatycznym, w którym tempo zmian jest wyjątkowo szybkie. Klinika
Kreisklinik Wörth zatrudnia 340 pracowników sprawujących opiekę
w 5 różnych specjalizacjach nad około 30 tys. pacjentów. Aby codziennie

WDROŻENIE 68 SYSTEMÓW
WIELOFUNKCYJNYCH

1 TYDZIEŃ

Klinika Kreisklinik Wörth położona
w Górnym Palatynacie (Niemcy)
ma długą tradycję. Pacjentów
leczy się tu od 1859 r., kiedy to
pieczę nad placówką sprawowały
siostry zakonne. Dzisiaj klinika jest
nowoczesną placówką odpowiednio
przystosowaną do potrzeb
pacjentów i zapewniającą niezwykle
wydajną opiekę medyczną.

pracowała z najwyższą wydajnością, systemy IT muszą

długie dystanse do najbliższego urządzenia. Chcieliśmy

działać płynnie. Thomas Dechant, administrator systemu IT,

skrócić przeznaczany na to czas i jednocześnie zmniejszyć

i jego zespół są odpowiedzialni za bezproblemowe działanie

koszty” — wyjaśnia Dechant. „Ogłosiliśmy nasz projekt w

sprzętu biurowego w gabinetach lekarzy i pielęgniarek

lipcu, a wdrożyliśmy go w pierwszym tygodniu listopada.

i efektywne nim zarządzanie.

Zainstalowaliśmy wtedy łącznie 68 systemów, z czego cztery
to systemy zapasowe, które mają zapewnić bezpieczną

W połowie 2013 r. Dechant wymienił 76 drukarek, faksów

pracę nawet w przypadku awarii innych urządzeń” —

i kopiarek w budynku na najnowocześniejsze urządzenia

wspomina menedżer EDP. Firma OKI wygrała ten projekt,

pochodzące tylko od jednego dostawcy. Niektóre stare

konkurując na jego końcowym etapie z czterema innymi

urządzenia zostały wyprodukowane przez różnych

firmami.

producentów, różniły się okresem użytkowania i wymagały
różnych materiałów eksploatacyjnych. Kupowanie takich

Oprócz standardowych wymagań, takich jak zapewnienie

materiałów było bardzo czasochłonne, a przechowywanie

jakości wydruku, szybkości i ekologicznego działania,

takiego sprzętu bardzo skomplikowane.

zminimalizowanie hałasu pracy i zwiększenie oszczędności,
projekt obejmował również takie, które były szczególnie

Rozwiązanie

istotne w warunkach szpitalnych. Poza pismami czy

Plan tego projektu obejmował wdrożenie większej liczby

fakturami wystawianymi przez lekarzy w klinice Wörth

praktycznych, zajmujących mało miejsca urządzeń

drukowane są również etykiety — i to w dużych ilościach.

wielofunkcyjnych. „Naszym celem było uproszczenie

Wyniki każdego pacjenta zapisywane się na etykiecie

naszych wewnętrznych procesów i rozmieszczenia

w postaci kodu kreskowego. „Naszym głównym wymogiem

akcesoriów oraz gruntowna modyfikacja zarządzania

było to, aby wybrane przez nas drukarki obsługiwały dużą

wydrukami. Do tej pory pracownicy musieli pokonywać

liczbę etykiet” — mówi Dechant. „Dlatego też nalegaliśmy

„Nasze oszczędności wzrosły już po upływie

Zestawienie korzyści

pierwszych sześciu miesięcy w porównaniu z

•U
 jednolicone i łatwe w
użytkowaniu środowisko
systemów drukujących

poprzednią sytuacją.”
Thomas Dechant, administrator systemu IT, Kreisklinik Wörth

• Uproszczone procedury
kupowania i przechowywania
materiałów eksploatacyjnych
• Oszczędności dzięki pracy bez
przestojów
• Profesjonalna obsługa serwisowa

na przeprowadzenie wydruku testowego, aby sprawdzić,

Direct GmbH, która ma siedzibę w pobliskim Barbing.

czy urządzenia rzeczywiście spełniają ten priorytet.”

„Firma Digital Direct działa szybko i kompetentnie. Zrobili

Etykiety są grubsze i cięższe od papieru, a klej stanowi

na nas bardzo dobre wrażenie jako sprzedawca systemów

dodatkowe niebezpieczeństwo dla drukarki. Firma OKI

oraz nasz przyszły współpracownik” — mówi Dechant.

rozwiała obawy kliniki, przeprowadzając test przy użyciu

Kolejnym powodem wygrania tego projektu przez firmę OKI

urządzenia wielofunkcyjnego ES 5462dnw, który zakończył

była oferowana przez nią usługa wsparcia technicznego na

się sukcesem. „Od tej pory regularne drukowanie etykiet

miejscu. Zespół składający się z czterech osób (specjalistów

przestało być dla nas problemem” — wspomina z ulgą

IT z kliniki, inżynierów ds. przedsprzedaży i konsultantów

Dechant. „Firma OKI stała się oczywistym wyborem, gdy

systemowych z firmy Digital Direct) w zaledwie pięć dni

okazało się, że jej urządzenia spełniają wszystkie nasze

usunął wszystkie stare urządzenia i wymienił je

kryteria, a do tego są one dostępne w rozsądnych cenach.”

w większości na nowe, wielofunkcyjne rozwiązania firmy
OKI. Całkowita liczba systemów zmniejszyła się. Cały

W ramach bieżącego projektu klinika zdecydowała się na

proces przebiegł szybko i bezproblemowo. „Wystąpił

drukarki i systemy wielofunkcyjne firmy OKI ze względu na

tylko jeden malutki problem polegający na tym, że jeden

zalety systemu zarządzania wydrukami. To był dobry wybór,

system wielofunkcyjny komunikował się jedynie w języku

ponieważ po zaledwie kilku miesiącach klinika odnotowała

angielskim, ale specjaliści z OKI szybko zaradzili tej

znaczny wzrost oszczędności. Dodatkowym wymogiem

sytuacji” — wspomina Dechant z uśmiechem. „Teraz mówi

kliniki Kreisklinik Wörth była dostępność lokalnego

do nas po niemiecku.”

serwisanta. Dechant wyjaśnia: „Doszliśmy do wniosku, że w
razie nagłej sytuacji awaryjnej bardzo ważne jest mieć pod
ręką specjalistę.” Dlatego też firma OKI postawiła
w ramach tego projektu na współpracę z firmą Digital

„Firma OKI stała się oczywistym wyborem, gdy okazało się, że jej urządzenia
spełniają wszystkie nasze kryteria, a do tego są one dostępne w rozsądnych cenach.”
Thomas Dechant, administrator systemu IT, Kreisklinik Wörth

Korzyści

Przyszłość

Ponieważ cały projekt został ukończony w ciągu jednego

Umowa zawarta na podstawie tego projektu została

tygodnia, praktycznie nie zauważyliśmy żadnego jego

podpisana na kilka lat, w ciągu których klinika powinna

wpływu na zarządzanie. Pracownicy byli w stanie wrócić

zwiększyć swoje oszczędności po zamortyzowaniu kosztów.

do swojej normalnej pracy w bardzo krótkim czasie.

„Nasze oszczędności wzrosły już po upływie pierwszych

Dzięki systemom zapewniającym wiele funkcji skróciły się

sześciu miesięcy w porównaniu z poprzednią sytuacją”

odległości między urządzeniami — chociaż urządzeń jest

— kontynuuje Dechant. „Nasze początkowe oczekiwania

tak naprawdę mniej. Wiele funkcji udało się połączyć,

zostały więc całkowicie spełnione.”

a obsługa stała się naprawdę prosta — systemy firmy OKI
są bardzo intuicyjne i wszystkie obsługuje się w ten sam
sposób. Personel IT jest dzięki temu rzadziej wzywany do
pomocy i ma więcej czasu na zadania wymagające większej
wiedzy specjalistycznej. Łatwiejsze i tańsze stało się też
kupowanie i przechowywanie materiałów eksploatacyjnych.

Usługi Smart Managed Print firmy OKI wykonują analizy i używają metod bazujących na praktycznym wykorzystaniu systemów drukujących. Dzięki
nim firma OKI może kontrolować i określać koszty drukowania i procesy firmy. Następnie firma OKI analizuje wymagania klienta, aby utworzyć
ofertę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pracownicy działów sprzedaży i rozwoju współpracują z kluczowymi partnerami firmy, aby
zapewnić naszym klientom maksymalne korzyści płynące z usług Managed Print Services.
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