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Efektivním řízením a kontrolou
k trvalému snižování nákladů
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Zajistíme efektivní fungování
tiskové infrastruktury
Balík služeb Optimized Print Services (OPS) zahrnuje poradenství, zajištění technického vybavení, implementaci
a komplexní obsluhu systémů pro tvorbu a oběh dokumentů. Díky našim znalostem a zkušenostem nabytým v
průběhu let zajišťujeme minimalizaci nákladů a bezproblémovou realizaci procesu reorganizace podniku. S koncepcí OPS Vám přinášíme optimalizaci ve čtyřech hlavních oblastech procesu tvorby a oběhu dokumentů:

n Stroje: Na základě rozboru potřeb Vašeho podniku

n Finance: Široký výběr z možností pronájmu,

připravíme návrhy týkající se počtu a rozmístění
tiskových zařízení. S OPS Vám ulehčíme řízení logis
tiky spotřebního materiálu, předvídání lhůty pro jeho
výměnu a plánování pravidelných prohlídek a údržby.

koupě, leasingu, outsourcingu či integrace již exis
tujících smluv do jediného finančního plánu Vám
umožní vybrat si nabídku přizpůsobenou potřebám
a možnostem Vašeho podniku.

n Procesy: OPS umožní také zvýšení efektivity

n Bezpečnost: Vypracujeme a implementujeme cíle

činnosti celé kanceláře. Integrované systémy dovolují
mj. definování procedur a pravidel tisku, digitalizaci,
vytěžování, archivaci a efektivní oběh dokumentů.

ná řešení IT bezpečnosti a utajení informací, od
autorizace uživatelů, přes utajení a výmaz dat na
disku zařízení až po vyspělé síťové zabezpečení.

OPS koncept zahrnuje poradenství, zajištění technického vybavení, implementaci a komplexní obsluhu systémů:
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Proces konzultací nabízený v rámci balíku OPS je
založen na vlastní a pečlivě vypracované metodologii
výzkumu a profesionálních analytických nástrojích.
Snažíme se každou z etap analýzy učinit plně srozumitelnou pro zákazníka.

Po implementaci nové infrastruktury tiskových
zařízení OPS se zabýváme její komplexní obsluhou.
Nabízíme rozšiřitelný komplex služeb, sloužících k
řízení a užívání tiskových zařízení a kontrole oběhu
dokumentů. Po přizpůsobení systému individuálním potřebám mohou tyto služby doplnit stávající
používané IT služby, nebo je plně nahradit.

n

n
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Sběr dat: Identifikace současných typů tis
kových zařízení. Monitoring využití tiskových zařízení a
počtu výtisků. Diskuse s uživateli o způsobech oběhu
dokumentů a požadavcích na tisk. Lze monitorovat
pomocí SW nástrojů.
Analýza: Odhad nákladů na provoz současné
tiskové infrastruktury. Porovnání současných
nákladů s modelovým řešením. Analýza nutných a
doporučovaných řešení pro podporu a realizaci firem
ních procesů.
Optimalizace: Definice řešení, které
maximálně splňuje firemní potřeby. Příprava vizuali
zace vycházející z plánů místností. Představení
alternativních scénářů. Výpočet budoucí redukce
celkových nákladů. Odhad souvisejících všeobecných
úspor s přihlédnutím k dopadu na životní prostředí.

Implementace
OPS - to je mnohem víc než jenom nainstalování
nového tiskového zařízení v kanceláři. Tento systém
umožňuje řízení implementačních změn ve firmě v
rozsahu očekávaném zákazníkem. Koordinace projektu probíhá v souladu s mezinárodními standardy
a zahrnuje podporu obchodního prostředí a procesů
zákazníka.
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Projekt: Vyčlenění zdrojů pro řízení projektu.
Naplánování projektu a pravidelné hlášení o postupu.
Plán provedení změn organizovaný a řízený od začátku
až do konce. Neustálý přístup zákazníka ke komplexní
dokumentaci projektu.
Změna: Dodání všech produktů, SW licencí a
spotřebního materiálu. Technické poradenství a tech
nická pomoc. Dodání nakonfigurovaných výrobků,
které je možné bezproblémově integrovat s doposud
používaným systémem. Řízení implementačního pro
cesu.
Zaškolení: Dodání podrobné dokumentace
zařízení a školících materiálů. Organizace informa
tivních schůzek dle Vašich požadavků. Školení pro
klíčové uživatele a pracovníky interní technické podpo
ry. Trvale přístupná internetová multimediální školení.
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Obsluha: Aktivní servis (formou vzdáleného
přístupu i na místě). Automatické dodávky
spotřebního materiálu a náhradních dílů. Všechny
druhy služeb: instalace, přidání, přemístění, změny,
dodatečná školení, s nastavitelnou dobou realizace.
Monitoring: Trvalý dohled nad síťovými i
lokálními zařízeními, servery i aplikacemi. Sledování
jejich využívání a statutu. Elektronický přístup k
běžným ukazatelům produktivity, ke zprávám o pro
vozu zařízení, servisním hlášením, ke stavu dodávek
spotřebního materiálu, vyúčtování a informacím o
smlouvách.
Zpětná vazba: Kontinuální optimalizace
nasazení strojů a správy dokumentů s využitím
poznatků z monitoringu. Pravidelné zprávy pro
vedoucí pracovníky. Pravidelné schůzky kontrolních
skupin. Vyúčtování dle požadavků zákazníka (např.
samostatná konta pro různé lokality, spojování
vyúčtování na úrovni centrály atp.).

Konica Minolta Optimized Print Services spojuje
plánování optimalizace tvorby a oběhu dokumentů,
implementaci plánu a odbornou podporu v každé
etapě využívání komplexu těchto služeb. Tato synergie
umožňuje snadnou implementaci změn v podniku.
Umožňujeme Vám tím nejen vytvoření optimální infrastruktury tiskových zařízení, ale také její maximálně
produktivní obsluhu. Dosáhnete tak stálého snižování
celkových nákladů a zvyšování efektivity práce.

Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
n Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných
zemích.
n Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou
uznávány.
n Vytištěno na digitálním tiskovém zařízení Konica Minolta bizhub PRO C6501 v centrálním reprografickém oddělení Konica Minolta na papír Color Copy Coated Silk 170g/m2.
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Váš partner Konica Minolta Business Solutions:

Konica Minolta
Business Solutions Czech spol. s r. o.
www.konicaminolta.cz
IČ: 00176150
Zákaznické centrum
Tel.: 841 777 777

