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Czy
zastanawiasz
się czasem
nad ukrytymi
kosztami swojej
działalności?

10,000
stron rocznie

tyle drukuje przeciętnie
pracownik biurowy

Inteligentne zarządzanie drukowaniem – kontrola
kosztów i wpływu na środowisko, OKI, marzec 2009 r.
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Większość przedsiębiorstw dysponuje systemami, które
pozwalają ściśle kontrolować koszty ogólne, ale w coraz
bardziej konkurencyjnych warunkach fakt, że ma się najniższe
koszty i najmniej obciąża się środowisko może wyznaczać
różnicę między sukcesem a porażką.
Firmie OKI zależy nie tylko na tym, by pomóc w tworzeniu
dokumentów najwyższej jakości, ale też by pomóc w ustaleniu
jednego z ostatnich ukrytych kosztów w firmie: możliwych do
uniknięcia kosztów związanych z drukowaniem.
Czy zastanawiasz się czasem nad ilością niepotrzebnie
drukowanych dokumentów w Twojej organizacji każdego dnia,
albo nad czasem przeznaczonym na zarządzanie drukarkami
w firmie i ich konserwację?

10%

kosztów drukowania ponoszonych
przez organizację tkwi w SPRZĘCIE,
MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH,
KONSERWACJI, PAPIERZE I ENERGII1

Tylko

20%

materiałów jest drukowanych przez
pracowników DWUSTRONNIE2

Jaka część wydawanych środków finansowych wiąże się z
materiałami eksploatacyjnymi albo jest inwestowana w sprzęt
i jaką część przestrzeni w biurze zajmują przechowywane w
nim zapasy papieru i kasety z tonerem?
Jaki wpływ na środowisko ma Twoja organizacja, jeśli
chodzi o starego typu urządzenia pożerające energię,
papier zmarnowany z powodu niepotrzebnego drukowania
albo materiały eksploatacyjne wyrzucane, a nie poddane
wtórnemu przetwarzaniu?
Zdumiewające, kiedy się nad tym zastanowić...

Wiele organizacji ma
stare systemy informatyczne,
które nie są w stanie sprostać
konieczności przeobrażeń,
jakich wymaga prowadzona
działalność. Przyczynia się
do tego mało elastyczna
infrastruktura informatyczna,
niewielka skalowalność,
rosnące koszty zarządzania i
inne problemy utrudniające,
a nie wspomagające
wprowadzanie istotnych
innowacji i rozwój.

Fakt, że dyrektorzy
nie są w stanie uporać
się z obciążeniami, jakie
niesie ze sobą zarządzanie
dokumentami w ich firmach,
ma poważny wpływ na
możliwości radykalnego
ograniczenia kosztów,
poprawy wydajności procesów
i zwiększenie wartości dla
akcjonariuszy.

Eddie Riddell, CEO,
ALL Associates Group

“Wiodąca pozycja dzięki
komunikacji: wnioski z globalnej
ankiety wśród dyrektorów naczelnych
firm (CEO),” IBM Institute for Business
Value, maj 2012 r.

19.5%

STRAT ogólnej wydajności organizacji
wynika z PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH
PRACY Z DOKUMENTAMI3

ALL Associates Group - firma zatrudniająca od 500 do 5 000 pracowników we wszystkich
branżach; 2IDC, Okazja prosta, a często niedostrzegana przez Dyrektorów ds. Informatyki
(CIO) - MPS, kwiecień 2012 r.; 3IDC, Jak zwiększyć wydajność pracowników umysłowych w
Europie Zachodniej: Nowe wyzwania i szanse dla informatyki, wrzesień 2012 r.
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Przejmij kontrolę nad

kosztami
drukowania i tworzenia
dokumentów

30
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Firma OKI, chcąc pomóc swoim klientom uporać się z ukrytymi
kosztami związanymi z procesami drukowania i zarządzania
dokumentami, opracowała inteligentne rozwiązania pod
nazwą Smart Managed Document Solutions: pakiet usług
zapewniających elastyczne rozwiązania dla firm każdej
wielkości, umożliwiających ograniczenie ukrytych kosztów i
poprawę wydajności organizacji.
Optymalizacja dostępnych drukarek i przepływu dokumentów
to podstawa rozwiązań Smart Managed Document Solutions.
Określając odpowiednią usługę dla klienta, dążymy do
ograniczenia kosztów drukowania, poprawy wydajności i
przepływu dokumentów, a także zapewnienia najnowszych
technologii, które uproszczą procesy w firmie.

Managed Page
Services
Ograniczenie całkowitych
kosztów drukowania w firmie

Managed Print
Services
Up to

11%

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z małym
przedsiębiorstwem, które musi ograniczyć koszty drukowania
i ilość czasu przeznaczanego na zarządzanie drukarkami i
innymi urządzeniami, czy też przedsiębiorstwem szukającym
sposobu na usprawnienie przepływu prac nad dokumentami
i zwiększenie wydajności, rozwiązania Smart Managed
Document Solutions firmy OKI mogą zapewnić właściwą
odpowiedź.
Ustalimy potrzeby w zakresie drukowania w drodze
konsultacji i będziemy z Tobą współpracować nad
sformułowaniem zaleceń dotyczących elastycznych usług,
które będą idealnie dopasowane do Twojej firmy.
Wprowadzenie MPS
nadało prawdziwy impet
naszej działalności, a
oszczędność 30% kosztów
drukowania to ogromna
korzyść, zwłaszcza w
obecnych warunkach
gospodarczych.

Howard Hastings,
Dyrektor Zarządzający,
Hastings Hotel Group,
Irlandia Północna

Z mojego punktu
widzenia jako kierownika
ds. informatyki, główna
korzyść standaryzacji wg OKI
i zastosowania MPS polega na
tym, że cały proces wsparcia
informatycznego stał się dla
nas znacznie prostszy.

Paddy Devine,
Dyrektor ds. infrastruktury ICT,
Chain Reaction Cycles,
Irlandia Północna

Optymalizacja i zarządzanie
potrzebami w zakresie
drukowania

of your REVENUE could be SPENT on PRINTING,
HARDWARE & OPERATING
COSTS
Managed
Up to

30%

Document Services

Optymalizacja i zarządzanie
przepływem dokumentów, aby
of all IT COSTS are printer related
ograniczyć koszty i zwiększyć
wydajność
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Bezproblemowe zarządzanie
drukarkami, które umożliwia

oszczędności
Zaobserwowaliśmy
znaczny spadek zgłoszeń do
działu pomocy technicznej.
Kasety z tonerem pojawiają
się automatycznie, kiedy ich
potrzebujemy i nie musimy
już grzebać po szafach w
popłochu, żeby znaleźć toner
w ostatniej chwili.

Paddy Devine,
Kierownik ds. infrastruktury ICT,
Chain Reaction Cycles,
Irlandia Północna

Korzyści dla Twojej firmy

Pakiet o stałym
koszcie zależnym
od uzgodnionego
poziomu korzystania

Sprawne
serwisowanie
urządzeń

Ograniczony
całkowity koszt
posiadania

Aktualizacja
sprzętu

Zarządzane
dostawy materiałów
eksploatacyjnych

Zdalne
monitorowanie
urządzeń

Przejrzystość
finansowa

Formułowanie
harmonogramów
i zarządzanie
personelem

Recykling materiałów
eksploatacyjnych
Dzięki oferowanej przez OKI bezpłatnej usłudze
recyklingu materiałów eksploatacyjnych możesz
mieć pewność, że ograniczasz do minimum
wpływ swojej działalności na środowisko,
obniżając emisję dwutlenku węgla.
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Co miesiąc oszczędzamy kilkaset euro, toner
jest dostarczany automatycznie, kiedy go brakuje,
a wszystkie problemy ze sprzętem są rozwiązywane
w ciągu 24 godzin.

Gabriele Grube,
Szkoła Bursar Louisenlund, Niemcy

Sprawne zarządzanie materiałami
eksploatacyjnymi
OKI zapewnia kompleksową, bezproblemową obsługę
wszystkich materiałów eksploatacyjnych, którymi zarządza
w skali ogólnoeuropejskiej poprzez automatyczny system
monitorowania. Prowadzi to nie tylko do wielu usprawnień
i oszczędności, ale też upraszcza procesy w firmie poprzez
przejrzysty proces zamówień połączony z szybką dostawą i
ograniczeniem marnotrawstwa.
Stałe monitorowanie i zarządzanie procesem drukowania
pozwala nam na aktywne zajmowanie się problemami
związanymi z utrzymaniem, w tym terminową dostawą
materiałów eksploatacyjnych. Pozwala to ograniczyć
przestoje drukarek i zmniejszyć wydatki związane z
materiałami eksploatacyjnymi i miejscem potrzebnym na
ich przechowywanie. Dzięki pełnemu obrazowi sposobu
korzystania przez firmę z drukarek i MFP, można wprowadzić
zasady prowadzące do zmniejszenia ilości niepotrzebnych
wydruków, co ogranicza nie tylko koszty, ale też
oddziaływanie firmy na środowisko.

Smart Managed Page Services to wszechstronna
i elastyczna usługa dla mniejszych organizacji
i przedsiębiorstw, która zdejmuje z nich
ciężar zarządzania drukarkami, umożliwiając
skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
OKI będzie z Tobą współpracować nad określeniem
wymogów w zakresie druku i obsługi dokumentów
i przedstawi zalecenia dotyczące odpowiednich
urządzeń oraz dostosowany odpowiednio plan
drukowania obejmujący wszystkie jego aspekty,
również
Up to materiały eksploatacyjne i serwisowanie
urządzeń, zwiększając wydajność pracy w firmie.
Wszystko
w połączeniu
z wdrożeniem
of your to
REVENUE
could
be SPENTzasad
on PRINTING,
dotyczących drukowania pomoże przejąć kontrolę
HARDWARE
&
OPERATING
COSTS
nad kosztami drukowania za stałą miesięczną opłatą
i bez ukrytych wydatków.

11%

Up to

30%

of all IT COSTS are printer related

Jak działają usługi Smart Managed Page Services
Dzięki podejściu opartemu na konsultacjach przeanalizujemy
wykorzystanie urządzeń i zalecimy właściwy sprzęt i pakiet
usług, który zaspokoi potrzeby firmy i pomoże ograniczyć
koszty drukowania. Może się to wiązać z wymianą starego
sprzętu lub jego konserwacją, jest to jednak łatwiejsze za
sprawą korzystania z drukarek i MFP na podstawie umowy.
Partner OKI, firma PrintFleet, monitoruje zdalnie zasoby
urządzeń drukujących, żeby analizować stopień
wykorzystania, przechowywać i dostarczać materiały
eksploatacyjne wtedy, kiedy są potrzebne i w wydajny
sposób prowadzić konserwację urządzeń, co ogranicza
ich przestoje. W ten sposób firma OKI może zdjąć z klienta
ciężar zarządzania drukarkami, co w efekcie pozwala
zoptymalizować drukowanie i ograniczyć koszty.

Dostęp do dokładnych danych umożliwia większej liczbie
firm przeanalizowanie kosztów drukowania i faktyczne
zarządzanie nimi, a nie tylko odkrywanie tych kosztów
poniewczasie.

Dave Collinson,
Europejska Rada Doradcza PrintFleet
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Ograniczanie
kosztów przez inteligentne
zarządzanie drukowaniem
Ukryte koszty druku w
firmie

Infrastruktura

10%
Wdrożenie MPS dało nam
znaczny poziom kontroli nad
przejrzystością naszych działań
związanych z drukowaniem.
Teraz wiemy dokładnie,
jakie mamy drukarki, gdzie
się znajdują poszczególne
urządzenia i dokładnie ile
kosztuje nas drukowanie.

15%
Zarządzanie
dokumentami

47%
28%
Czas poświęcony
przez użytkownika

Wydział ds. środowiska, żywności i
spraw wiejskich (Defra)

ALL Associates Group – firma zatrudniająca od 500
do 5 000 pracowników we wszystkich branżach
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Zarządzanie

Niewiele organizacji zdaje sobie sprawę z całkowitego
kosztu posiadania (TCO) zasobów urządzeń do drukowania
i obsługi dokumentów. Dotyczy to nie tylko kosztów
bezpośrednich, takich jak sprzęt, zaopatrzenie w materiały,
konserwacja i obsługa informatyczna, ale też kosztów
pośrednich, takich jak spadek wydajności pracowników z
powodu przestoju urządzeń.

Ile czasu Twoi pracownicy spędzają na
chodzeniu tam i z powrotem do drukarki?
Poniższy schemat ilustruje, ile czasu mogą marnować
pracownicy odbierający dokumenty z urządzeń, które
zostały postawione w niewłaściwym miejscu, oraz
wynikające z tego koszty dla firmy. OKI pomoże się z tym
uporać dzięki usługom Smart Managed Print Services.

Quocirca, Sprawne zarządzanie drukowaniem, październik 2012 r.

44minuty1
Średni czas przeznaczony na
odbieranie wydruków na osobę,
na miesiąc

€20.822
Średni koszt odbierania
wydruków na osobę, na miesiąc

Ustalenie poziomu ukrytych kosztów
może być trudne w złożonych strukturach
organizacyjnych, niezależnie od tego, czy są
to widoczne koszty, takie jak koszty urządzeń,
materiałów eksploatacyjnych i papieru, czy też
koszty zarządzania związane z obsługą,
administrowaniem i konserwacją.

€10,411.50

Usługi OKI pod nazwą Smart Managed Print Services
polegają na optymalizacji drukowania i zarządzaniu,
które zapewnia inteligentne podejście, instalowanie
właściwych produktów we właściwym miejscu.
Ustalanie lokalizacji drukarek w optymalnych
miejscach w pracy zgodnie z potrzebami zespołu
i poszczególnych osób pomaga ograniczyć
marnowanie czasu i zachęca do oszczędniejszego
korzystania z druku, a więc zwiększa produktywność
personelu.

Miesięczny koszt
odbierania wydruków
dla 500 pracowników

€624,690

Dzięki szczegółowej ocenie będziemy mogli określić,
gdzie da się wprowadzić istotne oszczędności
kosztów i wydajności i pomóc klientowi zmienić
zachowania pracowników, redukując w ten sposób
ilości wydruków, koszty i emisję dwutlenku węgla.

Koszt dla firmy dotyczący
marnowania czasu użytkowników
w ciągu pięciu lat

Zakładając, że MFP znajduje się w odległości 10 kroków, gdzie 1 krok
odpowiada 1 sekundzie. Tak więc, każde odebranie wydruku i powrót do
biurka wymaga 20 sekund
2
Na podstawie średniej pensji pracownika umysłowego = 60 000 EUR (www.
statistics.gov.uk i www.epp.eurostat.ec.europa.eu)
1
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Zoptymalizuj
swoje potrzeby w zakresie
drukowania w pięciu prostych
krokach

1.
Ogólnie rzecz
biorąc, analiza
MPS i konsolidacja
potrzebnego sprzętu w
formie urządzeń OKI pomogła
nie tylko znormalizować
infrastrukturę tworzenia
dokumentów wynikowych, ale też
zoptymalizować procesy biznesowe,
tak że dzisiaj możemy mieć w pracy mniej
stresu, a za to wyższą jakość.
Daniel Aumer,
Dyrektor ds. Procesów i ICT,
Randstad, Szwajcaria
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OCENA
OKI będzie
obserwować
i analizować
procesy robocze,
aby ocenić
bieżące i przyszłe
wymogi klienta.

Analiza przeprowadzona
przez OKI i mc-Technik Jundel
GmbH dała nam jasny obraz
wymagań wyjściowych, procedur
i całkowitych kosztów. Wdrożono
rozwiązanie dopasowane do
naszych potrzeb, co przekonało
nas z punktu widzenia
finansów, a także jeśli chodzi o
usprawnienie aktualnego trybu
pracy.

Peter Frahm, Dyrektor Generalny
Stadtwerke Eckernförde GmbH, Niemcy

3.
2.

WDROŻENIE
W okresie
przejściowym OKI
wdroży szczegółowe
zalecenia w sposób
płynny i jak najmniej
uciążliwy dla
działalności klienta.

4.

ZALECENIA
OKI zaproponuje
najbardziej
odpowiednie
i optymalne
rozwiązanie dla
klienta.

5.

ZARZĄDZANIE
Dzięki zdalnemu
monitorowaniu
OKI będzie
uzupełniać materiały
eksploatacyjne, ustalać
usterki i niezwłocznie
na nie reagować, żeby
ograniczyć przestoje.

PRZEGLĄD
OKI dostarcza szczegółowe
sprawozdania oraz
zestawienia statystyczne
dotyczące wydajności
drukowania w całej sieci
klienta. Zapewnia to
stałą poprawę, a klient
korzysta ze strategii
odświeżania technologii
i zaawansowanych
rozwiązań.
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Usprawnienie
przepływu prac nad
dokumentami, aby ograniczyć
koszt i zwiększyć wydajność

47%
ukrytych kosztów
tkwi w zarządzaniu
dokumentami i
przepływem pracy

ALL Associates Group – firma zatrudniająca od 500 do 5 000 pracowników we wszystkich branżach
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Tworzenie/
Implementacja
Zarządzanie/Układ

Wyjście/Dystrybucja

Przechowywanie/
Archiwizowanie

Zaprojektowane dla większych przedsiębiorstw i organizacji, usługi Smart Managed
Document Services poszerzają zasady zarządzanych usług drukowania na przepływ
prac nad dokumentami w całej organizacji. Takie kompleksowe podejście wymaga
przeanalizowania wszystkich aspektów procesów obsługi dokumentów, aby
można było zwiększyć wydajność i wprowadzić faktyczne zmiany wydajności
przedsiębiorstwa.

Procesy obiegu dokumentów
dotyczących procesów
biznesowych są mało wydajne
- blisko 50% dokumentów
papierowych wklepuje się do
systemów komputerowych
ręcznie, a ponad 25%
drukowanych dokumentów,
które pierwotnie miały postać
cyfrową, jest ponownie ręcznie
wprowadzanych.

Głównym założeniem usług Smart Managed Document Services jest cyfryzacja
procesów dotyczących dokumentów poprzez takie połączenie sprzętu i
oprogramowania, żeby organizacja mogła zarządzać dokumentacją od danych
wejściowych, poprzez jej przygotowanie, do wyników końcowych.
OKI przeanalizuje, zoptymalizuje i ulepszy przepływ prac nad dokumentami i dzięki
temu zwiększy wydajność i sprawność organizacji, zapewniając istotne oszczędności.

IDC, Okazja prosta, a często
niedostrzegana przez Dyrektorów ds.
Informatyki (CIO) - MPS, kwiecień 2012 r.

Przez połączenie odpowiedniego sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem
zapewniamy sprawną realizację i wdrożenie procesu tworzenia dokumentów,
ich dystrybucji, zarządzania nimi i tworzenia produktów końcowych, co zwiększy
wydajność personelu. Można tego dokonać poprzez inteligentną platformę sXP
(smart Extendable Platform) opartą na usługach internetowych, która umożliwia
sprawną integrację usług OKI MFP z aplikacjami firmy i rozwiązaniami innych
producentów. Leżąc u podstaw wydajności sXP, pomaga usprawnić procesy
wymagające intensywnego przepływu dokumentów.

Smart Document Workflow

sXP

Chmura

FTP

Zarządzanie

Skanowanie

DMS

E-MAIL

ERP

Baza danych
Folder
związanych z obsługą
procesów firmy

•
•
•
•
•

Faktury
Umowy
Zamówienia
Życiorysy
Karty pacjentów

• Edycja tekstu
oprogramowaniem OCR
• Odczytywanie danych z
kodów kreskowych
• Dodawanie
metadanych, np.
numerów faktur

• Chmura
• Baza danych związanych
z obsługą procesów firmy
• ERP (systemy planowania
zasobów) i DMS (systemy
zarządzania danymi)
• FTP
• E-MAIL
• Folder
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Sprawna
obsługa
obiegu
dokumentów

Automatyzuj przetwarzanie faktur,
wychwytując elektronicznie dokumenty,
takie jak zamówienia i faktury za pomocą
oprogramowania do optycznego
rozpoznawania tekstu (OCR). Zapewnia to
sprawną i pełną integrację z systemami
ERP firmy oraz procesami dotyczącymi
należności i zobowiązań handlowych.
Dzięki temu dostęp do dokumentów w celu
ich pobrania, kontroli i zatwierdzenia jest
prosty i pozwala oszczędzić czas na ręcznej
obsłudze dokumentów papierowych.

Udostępniaj,
przechowuj, pobieraj,
edytuj i łącz dokumenty
w chmurach prywatnych
i publicznych.

Bezpieczne tworzenie i zarządzanie
cyfrowe poufnymi dokumentami
dotyczącymi spraw personalnych,
takimi jak umowy o pracę, formularze
oceny pracowników, opisy stanowisk i
charakterystyki kandydatów, poprawa
bezpieczeństwa i łatwy dostęp bez
potrzeby tworzenia akt papierowych.

Listy od klientów można
indeksować automatycznie
w systemie zarządzania
dokumentami, CRM lub
systemie zgłoszeń, co upraszcza
zarządzanie klientami i podnosi
poziom obsługi, pozwalając
śledzić interakcje z klientami.
Podłącz się do drukarki
sieciowej, bezprzewodowo lub
przez internet, przez smartfona
lub tablet, żeby drukować na
bieżąco w sposób szybki i
bezpieczny.
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Przejdź na obsługę dokumentów bez papieru.
Automatyczna dystrybucja poczty przychodzącej
do wszystkich działów objętych systemem
zarządzania dokumentami (Document
Management System - DMS) pozwala
wyeliminować ręczne przetwarzanie i znacznie
ogranicza czas i zadania administracyjne, a
także zwiększa bezpieczeństwo.

Daestrunt ommolu
ptatum rateculpa volupta
nos same vel ex
es
aut enducim
Inctuscia volorrum
dolumen
dandae nullent
elique
Inctuscia volorrum
Inctuscia volorrum
Inctuscia volorrum

22 Melbourne
Road
Middleton
Herts
WD22 2RW

Zarządzaj odpowiedziami
na kampanię majlingu
bezpośredniego, skanując
wcześniej zdefiniowane
formularze i pobierając
dane do systemu CRM,
aby szybko i dokładnie
zgromadzić dane dla
działów marketingu i
sprzedaży.

Przepływ pracy

Chmura
publiczna

przepływ pracy
przychodzącej

Chmura
Smart
Support

OKI

przepływ dokumentów
wychodzących
przepływ pracy
manualnej

Automatyczne zarządzanie
materiałami eksploatacyjnymi
przez OKI pozwala
wyeliminować przestoje
i składowanie tonerów,
zapewniając bezproblemowe
drukowanie.

Śledź wykorzystanie i zarządzaj
zasadami drukowania i obsługi
dokumentów poprzez zdalne
monitorowanie.
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Zintegrowane
rozwiązania
usprawniające
przepływ prac
dotyczących
dokumentów
i zarządzanie
nimi
Smart Solutions to zintegrowany
pakiet oprogramowania i technologii
zapewniających lepszy przepływ prac
dotyczących dokumentów, zarządzanie
i bezpieczeństwo w organizacji. Dzięki
temu pakietowi możemy poszerzyć
procesy dotyczące dokumentów,
zapewniając jednocześnie całkowicie
zintegrowane i zoptymalizowane
rozwiązanie, które spełnia potrzeby
i cele przedsiębiorstwa, zarówno w
odniesieniu do przetwarzania w biurze,
jak i na urządzeniach mobilnych lub w
chmurze.

Tworzenie i
dystrybucja
Przejdź na przetwarzanie cyfrowe –
przestaw się na obsługę pracy bez użycia
papieru, z błyskawicznym dostępem
elektronicznym i przekierowaniami dzięki
dodanym metadanym

Scentralizowane
przechowywanie
w formie
elektronicznej
z elastycznym
pobieraniem

Sformułuj swój
preferowany format
dokumentów wyjściowych,
takich jak PDF, RTF,
Word czy Excel, które
będzie można edytować i
przeszukiwać
Automatyczne
archiwizowanie,
indeksowanie i dystrybucja
dokumentów w celu
poprawy przepływu pracy
między działami i
ograniczenia prac
administracyjnych
Integracja z systemami
CRM, ERP, systemami
zarządzania
dokumentami i
zasobami oraz innymi
aplikacjami
Ustanowienie
przepływów prac
opartych na ustalonych
zasadach, takich jak
przetwarzanie płatności
przez elektroniczne
przekierowywanie faktur
• Bezpieczne przechowywanie i dystrybucja
dokumentów z możliwością przeszukiwania
• Elektroniczne wychwytywanie dokumentów
za pomocą optycznego rozpoznawania
tekstu (OCR), aby zautomatyzować
realizowane procesy
• Zwiększenie wydajności przez skanowanie
do określonych lokalizacji, takich jak
chmura, folder sieciowy, skrzynka
odbiorcza e-mail, FTP lub pulpit
• Szyfrowanie plików PDF w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
• Generowanie dokumentów wyjściowych
w formacie PDF/A w celu długoterminowej
archiwizacji dokumentów elektronicznych
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Zarządzanie
dokumentami i
treściami

Zarządzanie
prawami
użytkownika w celu
kontroli poziomów
dostępu do
dokumentów

Eliminowanie
kosztów
fizycznego
przechowywania
i ograniczenie
procesów
ręcznej obsługi
dokumentów

Natychmiastowe
wysyłanie kopii
dokumentów e-mailem
lub faksem

• Zdalny dostęp do dokumentów i ich
pobieranie z centralnego repozytorium
za pomocą różnorodnych urządzeń
• Porządkowanie dokumentów w
strukturach dostosowanych przez
użytkownika
• Śledzenie interakcji, edycji i wersji,
wspomagające procesy zatwierdzania
dokumentów
• Lepsza współpraca i krótszy czas reakcji

Bezpieczeństwo i
dokumenty wynikowe
Użytkownicy mają przypisane prawa
dostępu do zabezpieczonych urządzeń:
• Bezpieczny identyfikator
• Bezpieczny kod PIN
Drukowanie metodą
„pull-printing”:
drukowanie z
dowolnego urządzenia
i bezpieczny odbiór
z odpowiednio
ustawionej drukarki
Zarządzanie polityką
drukowania:
dostosowanie zasad i
ograniczenia dotyczące
zadań, śledzenie
wykorzystania sprzętu
i zarządzanie nim oraz
zmniejszenie ilości
odpadów
Sprawozdawczość
dotycząca
dostępu w czasie
rzeczywistym i
przeprowadzanie
przebiegów
kontrolnych

Zarządzanie
urządzeniami i umową

Mobilność

Utrzymaj
ciągłość
działania

Drukuj na
bieżąco

Zgodne z aplikacjami
i rozwiązaniami
mobilnymi i dostępnymi
w chmurze, które nie
rozpoznają
konkretnych urządzeń
- aby zapewnić
elastyczność pracy
użytkowników

Drukowanie z dowolnego urządzenia
należącego do firmy lub z własnych
urządzeń używanych w pracy (BYOD)
Bezpieczny dostęp
do dokumentów:
kontrolowanie
wydruków
dokumentów
poufnych

• Kontrola kosztów i pełna widoczność
ilości drukowania i kopiowania (limity)
danego użytkownika lub działu
• Drukowanie możliwe tylko po
uwierzytelnieniu użytkownika
• Ochrona dokumentów wrażliwych za
pomocą hasła
• Scentralizowane administrowanie
pracą w celu wydajnej konfiguracji i
zarządzania systemem

Zdalne śledzenie wykorzystania urządzeń
• Wydrukowane egzemplarze
• Drukowanie dla potrzeb 		
służbowych
• Automatyczne zarządzanie
materiałami 			
eksploatacyjnymi
• Automatyczne 			
powiadamianie o usterkach
i alarmach serwisowych

Na dowolne urządzenie

• Sprawdzanie uwierzytelnień
użytkowników i bezpieczne drukowanie
z różnych miejsc w biurze, a nawet spoza
sieci biurowej
• Bez konieczności konfiguracji
• Szybkie, wygodne i proste
• Dokumenty sprawdzane pod kątem
ewentualnych zagrożeń i wirusów

Monitorowanie i
kontrolowanie zużycia
energii i tonera, aby
ograniczyć emisję
dwutlenku węgla

Proste i łatwe
do instalacji
oprogramowanie, aby
pomóc w optymalizacji
środowiska związanego
z drukowaniem

• Automatyczne sprawozdania i odczyty
liczników
• Wykorzystanie wcześniejszych raportów
pokazujących tendencje, aby precyzyjnie
prognozować koszty i planować z
wyprzedzeniem
• Zdalne monitorowanie w sieci, aby
mierzyć wydajność i zwiększyć
do maksimum korzyści z umów
serwisowych (SLA)
• Sprawniejsze zarządzanie urządzeniami
wyjściowymi
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Smart Support
Nieodłączną częścią rozwiązań Smart Managed Document Solutions
jest moduł Smart Support, który zapewnia przejrzystość i spokój ducha
konieczne do przejęcia kontroli nad przepływem dokumentów przez firmę.

Monitorowanie swojego
urządzenia drukującego
Automatyczne powiadomienia
o usterkach i alarmach
serwisowych, a także
odczyty liczników i ogólna
sprawozdawczość.

Automatyczne zarządzanie
materiałami eksploatacyjnymi
Procesy automatycznego zarządzania
materiałami eksploatacyjnymi OKI
pozwalają automatycznie śledzić zużycie
tonera i sprawnie uzupełniać zapasy,
ograniczając przestoje i zapobiegając
sytuacjom awaryjnym.

Chmura
„Smart
Support”

OKI
Bezproblemowe
naliczanie opłat
Uproszczenie i
usprawnienie procesów
fakturowania i
przepływu prac dzięki
automatycznemu
naliczaniu opłat.

Narzędzie do zarządzania działające w sieci
Łatwy dostęp do danych historycznych umowy serwisowej,
łatwe zgłaszanie potrzeby pomocy, zamawianie materiałów
eksploatacyjnych i wprowadzanie odczytów mierników.
Zdalny dostęp zapewniający jeszcze większą elastyczność.

.18

Pełna widoczność
ze szczegółową
sprawozdawczością
Przeglądanie aktualnych
raportów na temat stanu
urządzeń, monitorowanie
liczby stron, przeglądanie
harmonogramów serwisowania
i określanie obszarów o
niskiej wydajności oraz
nieefektywnych urządzeń.
Wykorzystanie wcześniejszych
raportów pokazujących
tendencje, aby precyzyjnie
prognozować koszty i planować
z wyprzedzeniem

Rozwiązanie, które

odpowiada potrzebom
każdej organizacji
Zróżnicowany asortyment produktów OKI
obejmujący drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
umożliwia określenie właściwych produktów,
które spełnią potrzeby różnych działów i struktur
roboczych w całej organizacji, zapewniając
kompleksowe rozwiązanie niezależnie od wielkości
przedsiębiorstwa.

Od czarno-białych drukarek biurkowych
obsługujących papier w formacie A4 po
wielofunkcyjne urządzenia dla całego działu OKI dysponuje rozwiązaniami, które zwiększą
wydajność i sprawność działania, ograniczając
jednocześnie koszty operacyjne i emisję dwutlenku
węgla.

OSOBISTE

BARDZO MAŁA
GRUPA ROBOCZA

MAŁA GRUPA
ROBOCZA

ŚREDNIA GRUPA
ROBOCZA

DUŻA GRUPA
ROBOCZA

DEPARTAMENTY

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

DRUKARKI
A4 MONO
A3 MONO
A4 KOLOR

l

A3 KOLOR
Urządzenia wielofunkcyjne
A4 MONO

l

A3 MONO
A4 COLOUR
A3 COLOUR

Zeskanuj kod, aby
dowiedzieć się więcej

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Więcej informacji można uzyskać,
dzwoniąc na numer +48 (22) 448 65 00
lub odwiedzając stronę www.oki.pl/smart
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Światowa organizacja z lokalnym podejściem do biznesu

130
60
60

Ponad 130 lat innowacji
w Grupie OKI

OKI Europe działa w oparciu o zasadę dostarczania produktów i usług, które są specjalnie
przeznaczone dla klientów biznesowych poprzez konsultacyjne i nowatorskie podejście
do usług, projektowania i produkcji.

60 krajów objętych
działalnością w regionie EMEA

Należymy do Grupy OKI, firmy wiodącej pod względem innowacji wprowadzanych
pod kątem użytkowników, działającej od ponad 130 lat i zatrudniającej ponad 18 000
pracowników w 120 krajach na świecie. Dzięki temu łączymy wsparcie światowych
struktur z odpowiednim podejściem do lokalnych przedsiębiorstw.

Ponad 60 lat
pionierstwa w
technologii drukowania

Połączenie zaawansowanych technologii z praktyczną wiedzą know-how i
doświadczeniem w dziedzinie drukowania umożliwia nam opracowanie produktów i
usług, które zachęcają przedsiębiorstwa do innego sposobu myślenia na temat tego, jak
drukują swoje dokumenty i jak nimi zarządzają - wydajniej i sprawniej - umożliwiając im
lepszą organizację drukowania.

OKI, inteligentny wybór dla przedsiębiorstw
Od ponad 60 lat OKI zapewnia zaawansowane rozwiązania
dotyczące druku na całym świecie, wprowadzając przełomowe
technologie odpowiadające na potrzeby zarówno małych, jak i
wielkich organizacji.
Od drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, po inicjatywy oparte
na usługach, OKI oferuje pełen zakres szybkich, wysokiej
jakości i niezawodnych nowatorskich rozwiązań związanych
z drukowaniem i obsługą dokumentów, które pomagają
usprawnić działanie przedsiębiorstwa i zwiększyć wydajność, a
także ograniczyć koszty.

Filozofia, która prowadzi do
doskonałości w działaniu

DOSKON
W DZIAŁAŁOŚĆ
ANIU

Opracowujemy i projektujemy wszystkie produkty i
usługi w oparciu o trzy podstawowe zasady:
Prostota - korzystanie z urządzenia i jego czyszczenie
powinno być łatwe, a forma odpowiednia do wystroju współczesnego biura
Solidność - urządzenie powinno być dobrze skonstruowane, wydajne i
niezawodne
Inteligencja - urządzenie powinno zawierać intuicyjne funkcje ułatwiające
drukowanie i zarządzanie dokumentami

Druk profesjonalnej jakości i niezrównana różnorodność nośników - na miejscu
Zróżnicowany asortyment produktów OKI umożliwia firmie uzyskiwanie ostrych, wyraźnych wydruków w
żywych kolorach na najróżniejszych nośnikach o różnej wadze i rozmiarach - a wszystko to na miejscu,
we własnym biurze. Firma może teraz oszczędzić czas, pieniądze i starania, kontrolując drukowane
dokumenty bez konieczności korzystania z usług profesjonalnej drukarni lub drogiego zakładu
poligraficznego. Zapewnia to pełną elastyczność, ograniczając czas przygotowania i ilość odpadów.

Trzydzieści lat technologii LED
Firma OKI była pionierem w opracowywaniu ponad 30 lat temu cyfrowej
technologii LED do drukarek. To nowatorskie rozwiązanie umożliwia
drukowanie z jakością High Definition, zapewniając dokładne, niezwykle
sugestywne wydruki.
Dzięki wielokrotnie nagradzanej cyfrowej technologii LED nasze drukarki są
niewielkie, przyjazne dla środowiska i energooszczędne. Do ich produkcji
wykorzystujemy znacznie mniej surowców i zużywamy przy tym mniej energii.
Głowice drukujące LED nie zawierają żadnych ruchomych elementów, dzięki
czemu drukarki LED są wytrzymałe i niezwykle niezawodne.

Właściwości, które ograniczają wpływ na środowisko
Urządzenia OKI są tak zaprojektowane, aby ograniczały wpływ przedsiębiorstw na
środowisko, jednocześnie obniżając koszty działania. Technologia LED jest z natury swojej
energooszczędna, a dzięki dodatkowym funkcjom oszczędzania energii, takim jak tryb Eco
Mode, Power Save, Deep Sleep i Auto-Off, jeszcze bardziej ograniczyliśmy zużycie energii
przez nasze drukarki. Drukowanie dwustronne, które jest standardem w większości modeli
oraz pełen zakres funkcji zarządzania dokumentami elektronicznymi pomaga ograniczyć
potrzeby firmy w zakresie drukowania oraz wykorzystanie papieru.
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