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İnşaat firması SDC, yeni akıllı OKI
çok fonksiyonlu yazıcılarla yer,
zaman ve para tasarrufu sağlıyor
Müşteri Hakkında
1972'de kurulan SDC'nin felsefesinin
merkezinde işbirliği ve ekip çalışması

Zorluk
Ödüllü inşaat firması SDC'nin BT teknisyeni Kit Lock, "İnşaat sahaları her yazıcı
için zorlu ortamlardır. Buralarda kullanılan yazıcıların içlerinde biriken toz ve

yer alıyor. Bu ilkeler ve titiz yönetim
süreçleri sayesinde çoğu müşteri ana
müteahhit seçimi yaparken SDC'yi diğer

çamura, kullanıcılar tarafından sürekli olarak sert kullanılmaya ve bir noktadan

firmalardan ayrı bir yere koyuyor.

başka bir noktaya taşınmaya dayanıklı olması gerekir." diyor.

SDC; Ar-Ge, ticaret, üretim, otomotiv,

Ancak Bedford merkezli şirketin inşaat sahalarında kullandığı yazıcılarını
değiştirme kararının nedeni bu değildi. SDC'nin elindeki OKI modelleri,
bu zorlu koşullarda başarıyla çalışıyordu. Lock, "En az altı-yedi yıllıktılar.
Dayanıklılıklarına ve kesintisiz çalışmalarına hayrandık." diyor.
SDC birçok sektörde faaliyet gösterdiği için aynı anda 20 ila 30 proje üzerinde
çalışabiliyor ve her projenin de kendi geçici saha müdürü ofisi oluyor.

FONKSIYONELLIK
VE HIZ SUNAN

KOMPAKT

CİHAZ

sağlık ve eğitim de dahil olmak üzere
birçok sektörden projeler kabul ediyor.
Bu çeşitlilik, SDC'nin değişen pazar
koşullarına uyum sağlayarak kontrollü
bir şekilde büyümesine olanak tanıdı.

Lock, sözlerine şöyle devam ediyor: "Bu yüzden en büyük

büyük ve ağır geldikleri için SDC'nin bu cihazları alıp sonraki

sorunumuz yerdi. İnşaat sahalarımızın her birinde A4 siyah-

inşaat sahasına götürecek ve burada yeniden kuracak bir

beyaz ve A3 renkli yazıcılar da dahil olmak üzere projenin

tedarikçiyle çalışması gerekiyordu.

gerektirdiği çok sayıdaki teknik resim ve günlük ofis baskı
ihtiyaçları için çeşitli cihazlar ve ayrı bir fotokopi makinesi vardı.
Bu da zaten sınırlı olan çalışma alanını iyice daraltıyordu."

Çözüm
Lock, aradıkları çözümün cihazları tek bir tedarikçi çatısı

"Bu yazıcılar birkaç farklı tedarikçiden alınmıştı

altında standartlaştırmak olduğuna karar verdi. Şirket OKI

ve inşaat sahasına gelen kullanıcılar için farklı yazıcılar

yazıcıların ne kadar sağlam ve güvenilir olduğunu bildiği

kurarken sorun yaşıyorduk. Bu, BT departmanının sürekli

için tercihini doğal olarak OKI'den yana kullandı. OKI'nin

olarak ilettiği bir talepti."

iş ortağı Abacus Leewell ve OKI ile birlikte çalışan SDC,

SDC'nin mevcut OKI yazıcıları iyi durumda olsalar da
fotokopi özelliği olmayan eski modellerdi. Şirketin işe alım
departmanında fotokopi makineleri vardı ancak bunlar
eskiydi ve çalıştırma maliyetleri yüksekti. Bir proje bittiğinde

zorlu çalışma ortamlarıyla başa çıkıp çıkamayacağını
ve kendisinden beklenen farklı görevleri gerçekleştirip
gerçekleştiremeyeceğini görmek için OKI MC853dnct A3/A4
renkli çok fonksiyonlu yazıcıyı (MFP) değerlendirmeye aldı.

bu fotokopi makinelerinin taşınması gerekiyordu. Bu cihazlar

OKI Smart MFP'nin testleri başarıyla geçmesinin ardından,

farklı türlerde olduğu, farklı şekillerde kurulduğu ve bazen

birkaç yeni Smart MC853dnct MFP için sipariş verildi.

"	Her yere makine kurmadığımız için BT

Bir bakışta avantajları:

departmanının işi çok kolaylaştı. Tüm

• K
 ompakt, yer tasarrufu sağlayan
ve sağlam ürün tasarımı

cihazlar aynı şekilde kuruldu; personel

• Konsolide yazıcı filosu

dilediği inşaat sahasına gidip hemen
baskı alabiliyor. Ayrıca tarama da makine

• Düşük çalıştırma maliyetleri

üzerinden yapıldığı için ek tarama yazılımı

• K
 üçük ayrıntılar için yüksek
kaliteli baskı

kullanmak gerekmiyor."
Kit Lock, SDC BT teknisyeni

Avantajları

gerektiğinde ayarlarla uğraşmak değil, işini hemen

Lock, "Bu cihazı seçmemizin nedeni tüm fonksiyonları, yani
baskı, tarama, faks ve fotokopiyi tek bir yerde toplamasıydı.
Aynı zamanda çok kompakt; bir köşede duruyor ve masada
yer kaplamıyor." diyor.

halletmek ister."

"Teknik resimlerin küçük ayrıntılarını başarıyla üretirken
büyük bir Islak Boya işaretini de hızlıca yazdırabilecek
bir makine istiyorduk. Çoğu zaman halka açık yerlerde
çalıştığımız için bunları hemen oluşturabilmemiz gerekiyor.
Ayrıca insanların işaretleri okuyabilmesi için kalitelerinin de
iyi olması gerekiyor." diyerek sözlerine devam ediyor.

Sarf malzemelerini standartlaştırma ve cihaz sayısını

"Bunun dışında cihazın ilkeler, sağlık ve güvenlik formları gibi
sıradan Word belgelerini yazdırmak için de tipik bir ofis yazıcısı
olması gerekiyordu. Bu özellik her MFP'de bulunmuyor."

yazılımı kullanmak gerekmiyor."

Lock, MFP'lerin çok yönlülüklerine rağmen kolayca
kullanılabildiklerini söylüyor. "Bir çalışan mesai kartını

kullanımı çok kolay ve bugüne kadar hep olumlu geri

yazdırması ya da teknik resimlerin fotokopisini çekmesi

Peki OKI cihazlar tüm fonksiyonları tek bir kompakt
cihazda bir araya getirmenin dışında başka ne gibi
avantajlar sunuyor? Lock, "Kesinlikle maliyet tasarrufları.
azaltmanın sonucunda tasarruf yapmayı umuyoruz." diyor.
"Her yere makine kurmadığımız için BT departmanının işi
çok kolaylaştı. Tüm cihazlar aynı şekilde kuruldu; personel
dilediği inşaat sahasına gidip hemen baskı alabiliyor.
Ayrıca tarama da makine üzerinden yapıldığı için ek tarama
Şirketin inşaat sahalarındaki kullanıcılar, yeni baskı
düzenlemelerinden çok memnun kaldı. Lock, "Makinelerin
bildirimler aldık." diyor.

"	Teknik resimlerin küçük ayrıntılarını başarıyla üretirken büyük bir Islak Boya işaretini de
hızlıca basabilecek bir makine istiyorduk. Çoğu zaman halka açık yerlerde çalıştığımız için
bunları hemen oluşturabilmemiz gerekiyor. Ayrıca insanların işaretleri okuyabilmesi için
kalitelerinin de iyi olması gerekiyor."
Kit Lock, SDC BT teknisyeni

Gelecek

işlemlerle uğraşmadan doğrudan OKI'nin ikinci seviye BT

SDC bu ana OKI MFP grubunu doğrudan satın aldı ancak

desteğine erişebiliyoruz."

Lock, Abacus ve OKI ile yakın bir iş ilişkisi sürdürüyor.

Lock, "OKI akıllı yazıcıların kalitesi, hızı ve genel

"Herhangi bir sorun yaşadığımızda genellikle kendi

performansı bizi çok etkiledi." diyerek sözlerini tamamlıyor.

başımıza çözebiliyoruz ancak gerektiğinde, bürokratik

Burada yer alan resimler stok fotoğraflardan alınmıştır, yalnızca gösterim amaçlıdır ve şirketin ürün veya hizmet yelpazesini temsil etmez.
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