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Optimized Print Services (OPS):

                                    Ogranicz koszty 
                       poprzez proste i efektywne zarządzanie
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Koncepcja Opitmized Print Services (OPS) jest oparta na trzech filarach: doradztwie, implementacji i opiece.

 Opitmized Print Services (OPS) firmy Konica Minolta:

Opitmized Print Services OPS) firmy Konica Minolta zawierają doradztwo, sprzęt oraz wdrożenie i obsługę systemów 
biznesowych.  Opierając się na faktach opracowujemy strategie udoskonalania Twojej organizacji, a następnie wprowadzamy 
je w życie, wykorzystując organizację zgromadzoną przez lata więdzę i doświadczenie. Dzięki temu możemy zapewnić 
minimalizację kosztów i bezproblemową realizację procesu reorganizacji. Koncepcja  Opitimized Print Services (OPS) dotyczy 
czterech głównych obszarów:

n Sprzęt. Właściwe dopasowanie liczby i rodzaju urządzeń 
drukujących do potrzeb przedsiębiorstwa, świadczenie 
w optymalny sposób wsparcia dotyczącego procesów 
biznesowych i urządzeń oraz zapewnienie trwałej 
optymalizacji — z uwzględnieniem minimalnego TCO i wpływu 
na środowisko naturalne.

n Proces. Analizowanie obiegu wszystkich dokumentów 
związanych z działalnością firmy w celu zwiększenia 
wydajności pracowników,wypracowania oszczędności oraz 
zaprojektowania i obsługi rozwiązania, które dokładnie 
odpowiada rzeczywistym wymaganiom.

Usługi zoptymalizowanego drukowania (OPS)  
firmy Konica Minolta

n Finanse. Oferowanie różnych możliwości zakupu 
i leasingu oraz zróżnicowanych rodzajów umów, jak 
również integrowanie już zawartych umów w ramach 
jednego, przejrzystego planu finansowego.

n Bezpieczeństwo. Opracowywanie i wdrażanie 
rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego 
i bezpieczeństwa informacji — od uwierzytelniania 
użytkowników poprzez likwidację urządzeń w sposób 
zapewniający poufność danych na dyskach twardych 
do rozbudowanych zabezpieczeń sieciowych.

 Zwiększenie wydajności rozwiązań
        do produkcji i zarządzania dokumentami



Doradztwo
Wszystkie udoskonalenia wynikające z realizacji procesu 
konsultacji oferowanego w ramach Optimized Print 
Services (OPS) są wynikiem zastosowania własnej 
metodologii badań i profesjonalnych narzędzi analitycznych. 
Każdy z etapów przeprowadzanych konsultacji staramy 
się uczynić zrozumiałym dla klienta — aż do opracowania 
dostosowanego do jego potrzeb rozwiązania.

n  Gromadzenie danych. Identyfikowanie (przy użyciu 
oprogramowania) obecnych zasobów związanych 
z drukowaniem oraz dokładne monitorowanie schematów 
bieżącego wykorzystania i liczby wykonywanych wydruków. 
Rozmowy z użytkownikami pozwalające poznać szczegóły 
obiegu dokumentów, indywidualne potrzeby oraz wymagania 
dotyczące dotyczące oczekiwanego poziomu jakości usług.

n  Analiza. Dokładne obliczenie całkowitego kosztu użytkowania 
i porównanie go  modelowym rozwiązaniem zaprojektowanym 
dla Państwa. Szczegółowa analiza potrzebnych i zalecanych 
rozwiązań związanych z drukowaniem, które wspomogą 
realizację procesów biznesowych dotyczących dokumentów.

n  Optymalizacja. Określenie spełniającego potrzeby 
biznesowe rozwiązania, wizualizacja oparta na rzeczywistych 
planach pomieszczeń oraz przedstawienie scenariuszy 
alternatywnych. Dokładne obliczenie przyszłej redukcji 
całkowitego kosztu użytkowania oraz oszacowanie 
powiązanych oszczędności ogólnych, z uwzględnieniem 
skutków dla środowiska naturalnego.

Wdrożenie
Optimized Print Services (OPS) to coś więcej niż tylko 
zainstalowanie nowego urządzenia drukującego. 
Umożliwiają one również zarządzanie zmianami w zakresie 
oczekiwanym przez klienta. Obejmują zarządzanie 
konkretnym projektem w zgodzie ze standardem PRINCE2 
oraz wspieranie odpowiedniego udziału interesariuszy 
i użytkowników. Firmy odnoszą korzyści dzięki dobrej, 
bezpośredniej organizacji oraz doświadczeniu rynkowego 
lidera.

n  Projekt. Wydzielone zasoby do zarządzania projektem, 
zorganizowany i sterowany od początku do zakończenia 
proces, plan projektu i regularne sprawozdania z postępów. 
Nieprzerwany dostęp klienta do wszystkich dokumentów 
bieżącego projektu.

n  Zmiana. Bezpłatne dostarczenie wszystkich produktów, 
licencji i materiałów eksploatacyjnych na testowy okres 
czterech tygodni. Doradztwo techniczne i zdalna pomoc 
techniczna przez cały okres testowy. Dostarczenie 
skonfigurowanych produktów, które można bezproblemowo 
zintegrować bez zakłócenia działalności firmy. Zarządzanie 
wdrożeniem, gdy jest to właściwe ze względu na wielkość 
projektu.

n  Informacje i szkolenia. Dostarczenie szczegółowej 
dokumentacji przeznaczonej dla użytkowników 
i administratorów. Standardowe lub spersonalizowane 
wewnętrzne materiały promocyjne i spotkania. 
Wprowadzenie dla użytkowników prowadzone przez 
doświadczony personel. Dostosowane do potrzeb 
szkolenia dla najważniejszych użytkowników i pracowników 
wewnętrznej pomocy technicznej. Stale dostępne 
internetowe szkolenia multimedialne.

Obsługa
Po przetestowaniu i przygotowaniu nowej infrastruktury 
urządzeń drukujących Opitmized Print Services (OPS) 
umożliwiają korzystanie ze skalowalnego zestawu usług 
służących do zarządzania infrastrukturą i jej użytkowania. 
Po dostosowaniu do indywidualnych potrzeb i wymagań mogą 
one uzupełniać dotychczasowe usługi informatyczne lub 
w pełni je zastąpić.

n  Monitorowanie. Ciągły nadzór nad wszystkimi urządzeniami 
sieciowymi i podłączonymi lokalnie, obejmujący monitorowanie 
poziomu wykorzystania urządzeń, ich statusu i alertów. Dostęp 
elektroniczny do informacji o bieżącym stanie, wskaźników 
wydajności i sprawozdań na temat urządzeń, zgłoszeń 
serwisowych, dostaw materiałów eksploatacyjnych, stanu 
rozliczeń i informacji o umowach.

n  Zarządzanie. Regularne sprawozdania dla kierownictwa, 
regularne spotkania zespołów kontrolnych oraz aktywne 
poszukiwanie i proponowanie dalszych udoskonaleń 
i optymalizacji. Ponadto rozliczenia zgodne z indywidualnymi 
żądaniami klienta, na przykład osobne konta dla różnych 
lokalizacji i regionów lub łączenie rozliczeń na poziomie kraju.

n  Serwis i pomoc techniczna. Aktywny serwis (zdalny 
i na miejscu), automatyczne dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych i części zamiennych. Wszystkie rodzaje usług 
instalacji, dodania, przeniesienia, zmiany, usunięcia — ze 
skalowalnym czasem realizacji.

Pakiet usług zoptymalizowanego drukowania (OPS) firmy 
Konica Minolta łączy specjalistyczne wsparcie ze szczegóło-
wym planem indywidualnej optymalizacji i zarządzaniem nią, 
co umożliwia łatwe wprowadzanie zmian. Pozwala to firmom 
nie tylko na zbudowanie optymalnej infrastruktury urządzeń 
drukujących, ale także na jej najbardziej wydajną obsługę. To 
rozwiązanie umożliwia ciągłą redukcję całkowitych kosztów 
użytkowania (bezpośrednich i pośrednich), zmniejszenie do 
minimum ryzyka zakłóceń w działalności firmy oraz daje 
klientowi maksymalną kontrolę.



n Na niektórych ilustracjach produktów przedstawiono akcesoria opcjonalne.
n Parametry techniczne i dane dotyczące akcesoriów są oparte na informacjach dostępnych w czasie drukowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
n Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że podane ceny i parametry techniczne nie zawierają błędów.
n Nazwy Microsoft i Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych 

i w innych krajach.
n Wszystkie inne marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
n Wydrukowano w Niemczech na papierze bielonym bez użycia chloru.
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Partner z dziedziny rozwiązań biznesowych firmy Konica Minolta:




