Konica Minolta
Optimized Print Services –
izdevumu samazināšana,
palielinot efektivitāti un nodrošinot vadību!
Konica Minolta Optimized Print Services

Konica Minolta, Optimized Print Services

Padarīsim drukāšanas
procesu efektīvāku!

Optimized Print Services (OPS) koncepcija, aptver situācijas auditu un konsultācijas, datortehnikas
un programmatras iegādi un nevainojamu to darbību. Konica Minolta palīdz izveidot drukāšanas
un kopēšanas infrastruktras stratēģiju, kas balstās uz precīziem, savāktiem faktiem un skaitļiem.
Tā nodrošina sekmīgu biroja tehnikas darbu un samazina izdevumus.

OPS koncepcijas pamats:
n Iekārta: optimālais iekārtu skaits un jauda ar

n Finanses: dažādu iekārtu iegādes (pirkums vai

minimāliem iegādes un ekspluatācijas izdevumiem.

noma) risinājumi un dažādi līgumu modeļi, skaidrs
finanšu plāns ar mērķi palielināt labuma ieguvi un
samazinat izdevumus.

n Procesi: dokumentu sagatavošanas un drukāšanas
procesu analīze. Risinājuma izveidošana, kas
palielinātu produktivitāti un atklātu izdevumu
samazināšanas iespējas, ka arī apmierinātu ikdienas
uzņēmumu vajadzības, sagatavojot dokumentus.

n Drošība: IT un informācijas drošības risinājumu
izveidošana un realizācija, lietotāja identifikācija,
kas nodrošina datu drošību, drukātās informācijas
aizsardzību.

OPS koncepcija ietver sevī trīs galvenos elementus: konsultācija, realizācija un vadība.
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Konsultācija
OPS konsultācija balstās uz precīzām procedūrām
un jaudīgas programmatras analīzes rīkiem,
kas ļauj izprast katru turpmāko risinājumu un to
realizēšanas posmu.
n

n

n

Datu apkopošana: drukāšanas iekārtu identifikācija,
drukāšanas apjoma un ieradumu monitorings, lietotāju
aptauja, ar mērķi noteikt konkrētas drukāšanas
vajadzības.
Analīze: faktisko drukāšanas izdevumu aprēķināšana
un novērtēšana, darbībai nepieciešamu drukas pakalpojumu detalizētā analīze.
Optimizācija: drukāšanas iekārtas izvēle, kura atbilsts darbības vajadzībām, optimāls izvietojums, ka arī
precīza drukāšana un ar to saistīts aprēķins izdevumu
samazināšanai.

Realizācija
OPS ietver sevī ne tikai jauno drukāšanas
risinājuma veidošanu un lietotāju apmācību,
bet arī projekta izmaiņu vadību, saskaņā ar
noteikumiem un standartiem.
n

n

n

Projekts: plānošana, procesu vadība no sākuma līdz
beigām, atskaites sniegšana par projekta realizācijas
posmiem, dokumentēšana.
Izmaiņas: secīgas pašreizējās situācijas izmaiņas,
produktu, licenču un ekspluatācijas materiālu
sniegšana pārbaudes periodam. Tehniskā konsultācija un attāls atbalsts testēšanas periodam.
Informācija un apmācības: detalizēta dokumentācija un lietotāju instrukcijas. Lietotāju un administratoru apmācības.

Vadība
Pēc jaunas drukas infrastruktūras izveidošanas un
pārbaudes, tiek piedāvāta plaša drukas infastruktras
vadības un uzraudzības pakalpojumu izvēle.
n

n

n

Veiktspēja: standarta un attālais apkalpošanas
serviss, automātiska ekspluatācijas materiālu
un nolietoto detaļu piegāde.
Monitorings: tīkla un lokālo drukāšanas iekārtu
uzraudzība, ekspluatācijas materiālu izlietojuma
stāvokļa, brīdinājumu un paziņojumu monitorings.
Nepārtraukta pilnveidošana: regulāras drukāšanas infrastruktūras vadības pārskati, ieteikumi
infrastruktūras uzlabošanā un optimizācijā.

OPS bāzes pakete:
n

n

Drukas infrastruktras audits,
pašreizējās situācijas analīze
Konsultācijas, precīzs optimizācijas
piedāvājums un iekārtu izvietojums
telpu plānos

n

Realizācija

n

Iekārtu un darbību monitorings

n

n

Automātisko ekspluatācijas materiālu
pasūtīšana un piegāde pēc faktiskā
pieprasījuma
Automātisko iekārtu bojājumu reģistrācija un servisa inženiera izsaukums,
ka arī tehniskā apkalpošana

Viss no viena avota!
Konica Minolta Optimized Print Services –
ir kompleksa risinājums, kurš veido tehniskās iekārtas, IT risinājumu un pakalpojumu
sinerģiju. Visi šie faktori nosacīti noved pie
izdevumu samazināšanas iespējas un efektivitātes palielināšanas, neradot traucējumus
ikdienas organizāciju darbībai.
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