Studium przypadku OKI
Branża: finanse

Rozwiązanie: Managed Print Services

Lokalizacja: Hiszpania

LABORAL Kutxa współpracuje
z OKI, dążąc do usprawnienia
procesów i zapewnienia
lepszej obsługi klienta

Informacje o kliencie
LABORAL Kutxa reprezentuje inne
podejście do bankowości — bazuje ono

Wyzwanie

na współpracy i odpowiedzialności

Bank ten musiał zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami obejmującymi
zarządzanie dokumentami. Większość z nich była ściśle związana z branżą
usług finansowych. Po pierwsze, dla wielu oddziałów posiadających skaner
stacjonarny oraz lokalną drukarkę na niemal każdym biurku konserwacja była
niezwykle trudna i wymagająca. Materiały eksploatacyjne często się zużywały,
a skomplikowany proces zamawiania często wiązał się z opóźnieniami zarówno
w drukowaniu, jak i operacjach biznesowych. Ponadto bank miał trudności z
dokładną oceną kosztów druku dla każdego oddziału, a same oddziały miały
problemy z kontrolowaniem poziomu wykorzystania materiałów i urządzeń oraz
powiązanymi kosztami konserwacji.

220 INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ
WIELOFUNKCYJNYCH OKI
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oddziałach

wobec społeczeństwa. Pracownicy są
współwłaścicielami banku, a klienci
znajdują się w centrum wszelkich
działań. Głównym celem banku jest
zadowolenie klientów oraz zapewnienie
dobrobytu i zatrudnienia w ramach
własnej społeczności. Dąży również
do ograniczenia negatywnego wpływu
na środowisko, na przykład poprzez
zmniejszenie liczby wydruków w
biurach.

Jako że mówimy o banku, były to mało istotne problemy w
porównaniu ze znacznie większym wyzwaniem polegającym
na zapewnianiu całkowitego bezpieczeństwa i zgodności
dokumentów. Ręczna obsługa formularzy, zbieranie
danych oraz skanowanie, zwłaszcza w przypadku nowych
klientów, były czasochłonnymi i podatnymi na błędy ludzkie
procesami. Pozornie drobne niedogodności skumulowały
się do tego stopnia, że stały się zagrożeniem dla wydajności
pracowników i satysfakcji klientów. Ponadto odwracały
uwagę firmy LABORAL Kutxa od podstawy jej działalności
biznesowej, czyli niesienia pomocy własnej społeczności.
„Jak mówi stare powiedzenie: »nigdy nie dostaniesz
drugiej szansy na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia«.
Kontakt z nowym klientem jest pierwszą możliwością
pokazania mu, jakiego rodzaju obsługi może spodziewać
się w naszym banku. Jeśli nie zachowamy się odpowiednio,
zaufania nie uda się już odbudować”. Joseba Maruri,
dyrektor działu IT, LABORAL Kutxa

Rozwiązanie
Aby zapewnić większą kontrolę nad kosztami druku,
w centrali banku znajdującej się w Mondragón zostały
wdrożone inteligentne rozwiązania firmy OKI. Inteligentne
rozwiązania firmy OKI umożliwiły menedżerom IT banku
ciągłe monitorowanie posiadanej floty drukarek, co
pozwoliło z wyprzedzeniem identyfikować problemy
związane z konserwacją. Zwiększyło to również przejrzystość
finansową oraz umożliwiło lepszą kontrolę nad budżetem w
poszczególnych oddziałach.
Następnie zainstalowano 220 inteligentnych urządzeń
wielofunkcyjnych OKI A4 w 368 oddziałach obsługujących
2200 użytkowników. Urządzenia należące do tej grupy
roboczej przyniosły już bankowi znaczące oszczędności w
porównaniu z prawie tysiącem drukarek, z których korzystano
wcześniej. Nowe urządzenia wielofunkcyjne były łatwe
do zainstalowania i skonfigurowania „od razu po wyjęciu
z pudełka”. Zapewniły także łatwiejszą konserwację dla
centrali i bezproblemowe drukowanie w oddziałach.

„LABORAL Kutxa reprezentuje inne

Podsumowanie korzyści:

podejście do bankowości — bazuje ono

•	usprawnienie procesów związanych
z obsługą klienta

na współpracy i odpowiedzialności wobec
społeczeństwa. Naszym głównym celem jest
satysfakcja klientów, a firma OKI pomaga
nam w stosowaniu odpowiedzialnego modelu
działania”.
Joseba Maruri, dyrektor działu IT, LABORAL Kutxa

•	zwiększenie bezpieczeństwa
dzięki funkcji uwierzytelniania
użytkownika
•	digitalizacja dokumentów i
zautomatyzowane procesy
•	przydzielanie kosztów druku
oraz zwiększenie przejrzystości
finansowej
•	pomoc techniczna na miejscu,
ciągłe monitorowanie i
natychmiastowa reakcja w ciągu
czterech godzin

Wysoka jakość kolorowych wydruków realizowanych z
wykorzystaniem unikalnej technologii cyfrowej LED firmy
OKI oraz elastyczna obsługa nośników zapewniana przez
nowe urządzenia sprawiły, że pracownicy firmy mogą
bezproblemowo drukować zarówno dokumenty wewnętrzne,
jak i materiały marketingowe dla klientów. Teraz gdy
pracownik chce drukować w kolorze, wystarczy, że zawrze
słowo „kolor” w nazwie pliku dokumentu — w przeciwnym
razie ustawienie domyślne automatycznie przekonwertuje
dane zadanie na druk monochromatyczny (skala szarości).
Oszczędza to czas poświęcany na wybór ustawień drukarki
i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów wynikających z
drukowania w kolorze.

Korzyści

Rozwiązania OKI przyniosły już znaczące korzyści bankowi —
pracownicy są wydajniejsi, a procesy związane z obsługą
klienta sprawniejsze. Pracownicy banku mogą teraz
drukować materiały w dowolnym miejscu i czasie przy użyciu
funkcji uwierzytelniania użytkownika. Dostępna jest również
funkcja drukowania zdalnego, dzięki której upoważnieni
użytkownicy mogą drukować dokumenty za pośrednictwem

dowolnej drukarki. Stała pomoc techniczna na miejscu
zapewnia bankowi ciągły monitoring całego systemu,
natychmiastową reakcję i naprawy w ciągu czterech godzin
od wykrycia awarii oraz automatyczną wymianę materiałów
eksploatacyjnych.
Użytkownicy są teraz odpowiedzialni za koszty
drukowania — każde zadanie drukowania jest
monitorowane i przechowywane na potrzeby raportów
i analizy. W efekcie firma zużywa mniej papieru oraz
materiałów eksploatacyjnych, a poufne dokumenty nie są
już zostawiane obok drukarki.
Nowe rozwiązanie firmy OKI ułatwia digitalizację
dokumentów oraz automatyzację ręcznych procesów.
Na przykład proces przyjmowania nowych klientów został
znacznie uproszczony. Teraz pracownicy nie muszą już
skanować dokumentów klientów, przesyłać ich na lokalny
komputer, a następnie wysyłać wiadomości e-mail do
centrali, ponieważ dokumenty są natychmiast wysyłane z
inteligentnego urządzenia wielofunkcyjnego do centralnego
zespołu ds. walidacji, co upraszcza proces i zapewnia
lepszą obsługę klienta.

„Jak mówi stare powiedzenie: »nigdy nie dostaniesz drugiej szansy na zrobienie dobrego
pierwszego wrażenia«. Kontakt z nowym klientem jest pierwszą możliwością pokazania
mu, jakiego rodzaju obsługi może spodziewać się w naszym banku. Jeśli nie zachowamy się
odpowiednio, zaufania nie uda się już odbudować”.
Joseba Maruri, dyrektor działu IT, LABORAL Kutxa

Przyszłość

Od 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (RODO) będzie miało bezpośredni wpływ na to,
w jaki sposób banki obsługują proces przyjmowania
nowych klientów i zarządzania ich danymi. Banki będą
miały ustawowy obowiązek identyfikacji i poznawania
swoich klientów, przy czym każdy bank jest zobowiązany
do zweryfikowania tożsamości klienta z wykorzystaniem
oficjalnego i nieuszkodzonego dokumentu tożsamości.
Obowiązek ten dotyczy zarówno obecnych, jak i nowych
klientów, a wszystkie informacje będą musiały być
traktowane jako poufne.
Firma OKI będzie kontynuować współpracę z bankiem
LABORAL Kutxa, aby pomóc mu sprostać obu tym
wyzwaniom, zapewniając dalsze usprawnienia związane ze
zgodnością, poufnością oraz bezpieczeństwem dokumentów
w świetle nowego rozporządzenia.
Jeśli weźmiemy pod uwagę punkt widzenia pojedynczego
klienta, widzimy, że podejście wielokanałowe szybko

staje się konkurencyjnym obszarem dla banków, ponieważ
klienci oczekują wysoce spersonalizowanych wiadomości i
ofert w ramach wszystkich kanałów, z których korzystają.
Wielu organizacjom udało się poprawić wyniki o 50–100%
poprzez połączenie wielu kanałów w celu wsparcia procesu
przyjmowania nowych klientów*.
Doskonała oferta firmy OKI pozwala bankowi przyjąć
podejście wielokanałowe, które umożliwia tworzenie
wymagających materiałów marketingowych wysokiej jakości
na miejscu i na żądanie.
„LABORAL Kutxa reprezentuje inne podejście do
bankowości — bazuje ono na współpracy i odpowiedzialności
wobec społeczeństwa. Naszym głównym celem jest
satysfakcja klientów, a firma OKI pomaga nam w stosowaniu
odpowiedzialnego modelu działania”. Joseba Maruri,
dyrektor działu IT, LABORAL Kutxa.
* Jim Marous, współwydawca The Financial Brand i wydawca strony internetowej
www.digitalbankingreport.com

Pokazane obrazy zostały użyte tylko do celów prezentacji. Pochodzą wyłącznie z ogólnodostępnych kolekcji zdjęć i nie przedstawiają zakresu produktów ani usług firmy.

Program Smart Managed Print Services firmy OKI polega na użyciu szeregu wypróbowanych i gruntownie
przetestowanych metod oraz narzędzi w celu dokonania oceny bieżących kosztów i procesów w organizacji
związanych z drukowaniem przed przygotowaniem profesjonalnej oferty dopasowanej do indywidualnych wymagań
klienta. Nasz zespół sprzedaży i inżynierów ściśle współpracuje z kluczowymi partnerami, aby zaoferować usługę
Managed Print Solutions z korzyścią dla klienta.
www.oki.com/eu
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