Przykład zastosowania rozwiązań firmy OKI
Branża:
motoryzacja

Rozwiązanie:
Managed Print Services

Lokalizacja:
Kilkenny i Carlow, Irlandia

Szybsza praca dzięki usługom
OKI Managed Print Services
Informacje o kliencie
Michael Lyng od 1996 roku stoi
na czele założonej przez siebie,
w 100% rodzinnej firmy. Dzięki

Wyzwanie
Firma dysponowała 15 drukarkami znajdującymi się w 3 lokalizacjach.
Drukarki te były rozmieszczone w różnych miejscach – m.in. w recepcji i
warsztatach. Materiały eksploatacyjne, takie jak tonery do drukarek, były
zamawiane dopiero po ich wyczerpaniu. Pracownicy musieli poświęcać
swój czas i sami doraźnie zamawiać tonery. Skutkiem tego, gdy dany
toner się wyczerpał, drukarki nie można było używać aż do jego wymiany.
Wydaje się, że nie da się uniknąć w przestoju w pracy drukarki.

Wydajność, koszty, konserwacja

Rozwiązanie
OKI MPS

nieustannemu rozwojowi firma
dysponuje franczyzami takich marek
jak Mitsubishi i Hyundai, a ostatnio
została głównym dealerem marki
Ford w Kilkenny. Firma ma obecnie
trzy oddziały – dwa w Kilkenny
i jeden w Carlow. Zajmuje się
sprzedażą samochodów osobowych,
furgonetek oraz samochodów
z napędem na 4 koła, a także
zapewnianiem usług serwisowych.
Dzięki koncentracji na zapewnianiu
najwyższej jakości i doskonałych
usług w konkurencyjnej cenie to
jeden z najprężniej działających
sprzedawców samochodów w kraju.

Kiedy w końcu dostarczano tonery i pojemniki z tonerami,

OKI Managed Print Services. BITS przedstawiła realistyczne

do żadnego z nich nie dołączano nazwiska osoby

rozwiązania mające na celu poprawienie wydajności i

odpowiedzialnej lub informacji o odpowiedniej drukarce.

zmniejszenie kosztów, a firma Lyng Motors zaakceptowała

W rezultacie świeżo dostarczone materiały często były

tę ofertę.

odkładane na półkę lub trafiały do osób, które ich akurat
potrzebowały, ale niekoniecznie do tych, które je zamawiały.
Prowadziło to również do sytuacji, w której tonery były
używane razem z niekompatybilnymi drukarkami.
Firma musiała poradzić sobie z dwoma wyzwaniami –
wysokimi kosztami drukowania i niższą wydajnością.
Zarówno jedna, jak i druga kwestia, została zauważona
przez dostawcę usług IT, firmę Business IT Solutions (BITS).

Korzyści
Firma Michael Lyng Motors czerpie korzyści z usług OKI
Managed Print Services w trzech głównych obszarach:
wydajności, kosztów i konserwacji.
Wydajność: obecnie, gdy poziom tonera wynosi mniej
niż 30%, zamówienie na kolejny generuje się automatycznie
bez udziału pracowników. Poziom 30% został wybrany po
dokładnej analizie, dzięki czemu następny toner zostaje

Rozwiązanie

dostarczony, zanim jego poprzednik się wyczerpie.

BITS zaoferowała Padraigowi McCluskey’owi, dyrektorowi

Firma OKI odpowiada również za zapasowe produkty,

generalnemu w Michael Lyng Motors, skorzystanie z usług

dzięki którym drukarki mogą pozostać w użyciu podczas
realizacji zamówienia.

„Obniżyliśmy koszty druku, zwiększyliśmy

Podsumowanie korzyści:

wydajność, a także praktycznie

• Wydajność

wyeliminowaliśmy przestoje w pracy

• Koszty

drukarek. Żałujemy jedynie, że wcześniej nie

• Konserwacja

zaczęliśmy korzystać z usług OKI Managed

• Umowa z MPS

Print Services. Mamy nadzieję, że to początek
długoterminowej współpracy, która pozwoli
nam się rozwijać”.
Padraig McCluskey, dyrektor generalny Michael Lyng Motors.

Kluczową kwestią jest dostarczanie automatycznie

się z powodu korzystania z elementów, których okres

zamówionych elementów do odpowiedniej drukarki. Jest

eksploatacyjny już się skończył.

to możliwe dzięki temu, że każda drukarka ma swój własny
adres IP – własny unikalny adres w Internecie. Kiedy dana
część zostaje dostarczona na miejsce, ma ona etykietę z
unikalnym adresem IP, a paczka z częścią zawiera nazwę
wybranej drukarki oraz nazwisko osoby, która najczęściej z
niej korzysta.
Automatyczne monitorowanie wydajności nie dotyczy
wyłącznie poziomu tuszu w tonerze. Cały czas

Kolejną zaletą monitorowania zużycia jest możliwość
określenia, która drukarka jest najmocniej eksploatowana.
Dzięki temu można dosłownie zamienić je z drukarkami,
które nie są tak często wykorzystywane, co pozwala
wydłużyć ich żywotność. Dzięki usługom Managed Print
Services firma Lyng Motors ma możliwość zarządzenia
kolorem drukowania w zależności od zadania – przy
bardziej wymagających korzysta z kolorowego druku, przy

automatycznie monitorowane jest również wykorzystanie

mniej – z czarno-białego.

drukarki, czyli ilość drukowanych stron. Takie rozwiązanie

Automatyzacja ta pozwala zaoszczędzić wiele

umożliwia automatyczne zamawianie części zamiennych,

czasu i uniknąć nieporozumień. Łatwa obsługa drukarek

gdy tylko jest taka potrzeba. Dzięki monitorowaniu zużycia

pozwoliła zmniejszyć poziom stresu, ale przede wszystkim

firma wie, że wymagane usługi zostaną automatycznie

dzięki niej pracownicy firmy Michael Lyng Motors

określone. Sprawia to, że wydajność drukarki nie zmniejsza

oszczędzają wiele czasu, który mogą wykorzystywać na
bardziej produktywne czynności.

BITS przedstawiła realistyczne rozwiązania mające na celu poprawienie wydajności i
zmniejszenie kosztów.

danego problemu. Następnie otrzyma informacje na temat

Koszty: firma jest obecnie w stanie lepiej kontrolować

problemu bezpośrednio od firmy OKI. Czasami dzięki

swoje koszty, co pozwala jej efektywniej zarządzać

otrzymanym informacjom możliwe jest samodzielne

przepływem pieniędzy i przyszłymi projektami, co ma

rozwiązanie problemu. W przypadku gdy pomoc ze strony

kluczowe znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa.

OKI jest konieczna, firma często jest w stanie rozwiązać

Kolejną istotną kwestią jest również obniżenie kosztów

problem zdalnie. Jeśli jest to niemożliwe, technik z firmy

druku strony – udało się to osiągnąć m.in dzięki

OKI w krótkim czasie przyjeżdża na miejsce i naprawia lub

korzystaniu z zaawansowanych drukarek, które są

wymienia odpowiednie części.

trwalsze i zużywają mniej tuszu.

Przyszłość:

Konserwacja: nawet jeśli pojawi się problem z

Wprowadzenie usług OKI Managed Print Services w firmie

drukarkami, firma ma do dyspozycji bardziej wydajny
system konserwacji. Wystarczy, że użytkownik drukarki
przejdzie do strony OKI i założy „zgłoszenie” dotyczące

Michael Lyng Motors ma już widoczne przełożenie na
wydajność i wyniki finansowe firmy.

„Obniżyliśmy koszty druku, zwiększyliśmy wydajność, a także praktycznie wyeliminowaliśmy przestoje w pracy drukarek”.

www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

