Komplexní tisková řešení
flexibilita v inovaci a dodávkách
kvalita a zkušenosti v oblasti tiskového řešení
optimalizace na míru přímo pro Vás

1.

Popis auditu a analýzy s následným optimalizačním
řešením tiskového prostředí

1.1.

Každá společnost bez rozdílu své velikosti,
sleduje výši svých provozních nákladů.
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Efektivní práce s dokumenty, tzn. jejich
100
tvorba, distribuce, reprodukce, archivace
50
a vytěžování dat, tvoří ve většině případů
0
jednu z největších položek. Ta může
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do budoucna významně ovlivnit profitabilitu
každé společnosti. Navíc je nutno zdůraznit,
že všem těmto činnostem věnují zaměstnanci více než 15% aktivního času.
Svými službami pomáháme našim zákazníkům zabezpečit jejich stabilní
vysokou výkonnost, a tím pádem udržet i jejich schopnost konkurence na trhu.
Je třeba si uvědomit, že rostoucí náklady často převyšují růst cen.
Podkladová dokumentace se skládá ze čtyř hlavních oblastí tj.:

1.1.1. Současný využívaný počet periferií
- tj. seznam veškeré Vámi v současné době
používané techniky ve skladbě typ zařízení
(kopírka, tiskárna, fax), v optimálním případě
modelové označení jednotlivých typů modularita zařízení (tj. nainstalovaná volitelná
příslušenství – podavače, duplexy, propojení
s PC apod.), dále pak jejich stáří (případně
datum instalace) a samozřejmě pak specifické
požadavky na jednotlivá zařízení (tisk
na speciální média apod.)
1.1.2. Realizovaný počet tisků/kopií
- nejlépe stav počitadel jednotlivých zařízení od data instalace a za období
např. 1 měsíce
- případně průměrný měsíční / roční objem realizovaných kopií / výtisků
1.1.3. Oběh dokumentů (specifika organizace firmy)
- jakým způsobem je řešena příchozí pošta, elektronický oběh dokumentů uvnitř
firmy
- seznam vykonávaných činností oddělení zajišťujících služby pro firmu
(recepce, podatelna)
- typ Vámi požadovaných dokončovacích prací
- požadavky na počet pracovníků zajišťujících tyto služby
- plány budov, dispoziční řešení jednotlivých oddělení pro umístění
centralizovaných pracovišť
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1.1.4. Současné náklady na pořízení 1 kopie / výtisku
- současné náklady na pořízení 1 kopie / výtisku vyplývající ze stávajícího
provozu, případně vyplývající ze stávajících smluvních vztahů

1.2. Audit současného stavu
Nejnáročnějším úsekem je sběr jednotlivých dat o stávajících perifériích. Tento
audit tvoří též tu nejpodstatnější část pro následující analýzu a proto audit
je potřeba vypracovat profesionálně a detailně.
Po několikaleté praxi našich specialistů přímo u partnerů, preferujeme fyzický
audit. Jedná se o prohlídku každé periférie. Jedině tak lze detailně zjistit
veškeré podklady, které jsou potřeba k vypracování profesionální analýzy.
Při fyzickém auditu je našimi specialisty kladen největší důraz na následující
prvky.












Modelové označení každé periférie
Konfigurace periférií (podavače, finišery, propojení s PC)
Počet uživatelů jednotlivých periférií
Vizuální zhodnocení stávajícího stavu periférií
Stavy počítadel, u lokálních tiskáren, která nemají počítadla fyzická ani
elektronická, je uvedený objem tisku kvalifikovaným odhadem obsluhy. 2 x
v období měsíce.
Potřeba utajených tisků
Zakreslení všech periférií do dispozičního rozložení budovy
Účtování úloh mezi středisky či na jednotlivé projekty
Řešení pro případ poruchy, kde se tiskne, jaká jsou využívána zařízení apod.
Požadavky tisku na speciální média
Dostupnost PC sítě, možnost vytvoření „tiskových bodů“ na chodbách,
jednotlivých střediscích apod.

1.3. Analýza stávajícího stavu
Na začátku práce s každým partnerem není jen zjištění jeho současných
potřeb, ale především kvalifikovaný odhad jeho záměrů v budoucnosti.
K analýze tohoto slouží audit práce s dokumenty, kdy přesně definujeme slabé
a silné stránky současného systému, konzultujeme se zákazníkem možné
změny a zjišťujeme aspekty rozvoje firmy v následujících čtyřech až pěti letech,
event. v delším horizontu.
Samotná analýza je z technického hlediska zaměřena na kopírování, faxování,
skenování, tisk a následná práce s dokumenty (archivace, vytěžování dat,
event. skartace vyřazených dokumentů). Cílem analýzy je poznatek, zda jsou
v rovnováze cena celkového provozu (provozní náklady, servisní náklady),
investice (pořizovací náklady) a celková užitná hodnota. Výsledkem je konečný
účet vstupní analýzy – silné a slabé stránky používaného systému, které lze
nejlépe vyjádřit v schematickém grafu oběhu dokumentů a ve finančním
přehledu současných nákladů na provoz systému.
Naše zkušenosti a praxe s prodejem a servisem tiskových zařízení v různém
prostředí využíváme při konzultacích a posuzování současného stavu,
i v návrzích optimalizace.
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1.4. Projekt = řešení na klíč
Výsledek analýzy bývá pro zákazníka někdy šokující.
Zjištění, že provozní prostředky „létají komínem“
z firmy, nemusí být příjemné. Proto přicházíme
s konstruktivním řešením – projektem, který obsahuje
technický, organizační a finanční návrh řešení
vedoucího k optimalizaci práce s dokumenty při
respektování specifik zákazníka plynoucích z předmětu
a strategie jeho podnikání. Samozřejmostí je zachování uživatelského komfortu,
který nesmí být nijak snížen, ba naopak.
Optimalizované řešení zpracované na míru do projektu je podepřeno
profesionálními zkušenostmi pracovníků Pody print, s. r. o., kteří jsou našemu
partnerovi přímo zodpovědní za jednotlivé etapy projektu.
1.4.1. Projektový návrh
Existuje několik způsobů jak celé navržené tiskové prostředí realizovat.
Z těchto způsobů uvádíme 4 nejčastější.

1.4.1.1.

Velmi častým návrhem je řešení 1:1. Jde o situaci, kdy je
každá tiskárna nahrazena modernějším modelem. Tento
způsob je vhodný především při postupné obměně Vašeho
„tiskařského parku“, která postupně probíhá během jednoho
až dvou let. Využívá se také v případě, kdy již stávající stav
nelze optimalizovat nebo by optimalizace byla neperspektivní.

1.4.1.2.

Optimalizace je nejvhodnějším řešením u společností, kde
je mnoho tiskových zařízení od různých značek. Jedná
se většinou o situaci, kdy každý uživatel tiskne na lokální
tiskárně a kopírovací stroj je využíván pouze pro kopírování
několika osob. U tohoto způsobu je velmi nutná úzká
spolupráce se zákazníkem – navržené výstupy musí
vyhovovat všem potencionálním uživatelům.

1.4.1.3.

Optimalizace s postupnou výměnou strojů je výborný nástroj,
jak nenásilně obměnit veškerá zařízení. Jedná se o postup,
kdy se realizace projektu řídí předem naplánovaným časovým
harmonogramem. Vždy je určeno několik strojů, které jsou
s ohledem na jejich životnost nahrazeny stroji centrálními.
Na ty, je pak směrován tisk jednotlivých uživatelů, kteří
postupně vyřazují lokální tiskárny. V tomto případě se jedná
o nejméně náročné řešení.
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1.4.1.4.

Dalším možným řešením je postup, kdy stávající stroje
nenahradíme, ale převezmeme nad nimi celkovou správu.
Postaráme se např. o komplexní dodávky spotřebního
materiálu, servisní služby, či zajištění technické podpory. Toto
řešení doporučujeme vždy, je-li hlavním cílem dosažení
co největších úspor v oblasti tisku.

1.5. Financování
Žádný projekt nelze spustit bez plánu jeho financování. Náš zákazník vždy stojí
před důležitým rozhodnutím, zda financovat projekt z vlastních zdrojů, nebo
ze zdrojů naší společnosti. Vzhledem k filosofii outsourcingu upřednostňujeme
druhou variantu. Pokud se zákazník na základě výsledků auditu rozhodne
realizovat navržené řešení společnosti Pody print s.r.o. a jeho partnerů,
je veškerá projekční práce v plném rozsahu součástí celkové dodávky.
Modelový příklad financování
U mnoha našich obchodních partnerů dnes již převládá následující model
financování projektového řešení. Jedná se nejprve o náš odkup stávajících
zařízení u partnera. Pronájem zařízení s platbou za skutečně vyhotovený
černobílý výtisk a platbou za skutečně vyhotovený barevný výtisk. Tento model
je bez jakéhokoli závazku za objem výtisků.

1.6. Servisní zabezpečení projektu
Naše společnost působí po celé ČR. Prostřednictvím vlastních nebo smluvních
obchodně-servisních středisek zaručuje partnerům dostupnost všech
podpůrných služeb, především servisních. Spolehlivost dodávané techniky
je u nás na prvním místě. Variabilita všech uzavíraných smluv umožňuje
zákazníkovi zvolit si optimální řešení a využívat takovou úroveň služeb, která
přesně odpovídá jeho současným a budoucím potřebám. Doba mezi
nahlášením požadavku zákazníka na opravu stroje a jeho opravením
dlouhodobě nepřesahuje sedmihodinový interval. Tento interval nevyjadřuje
nástup na opravu, jedná se skutečně o opravení nahlášené závady.
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1.7. Poradenství
Pody print s.r.o. poskytuje nezávislé poradenské služby v jakékoliv fázi
rozhodovacího, plánovacího, nebo již realizovaného procesu. Cílem
poradenství
je
poskytnout
našim
partnerům
dostatek
informací
o implementovaných produktech a řešeních. Správné pochopení významu
a funkce komplexních služeb, stejně tak jako profesionální používání produktů,
šetří finanční a časové náklady na straně partnera i dodavatele.
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