Případová studie

Plzeňský Prazdroj transformuje své tiskové
prostředí ve spolupráci se společností HP
Tiskárny HP PageWide Pro pomáhají pivovarské společnosti
snížit náklady a zároveň navýšit rychlost a kvalitu
Odvětví
Výroba nápojů
Cíl
Společnost Plzeňský Prazdroj chtěla vyměnit
celé své stárnoucí tiskové zázemí čítající přes
300 různorodých tiskáren a vydat se v oblasti
tisku logičtější cestou, kterou by se docílilo snížení
nákladů při zachování kvality
Přístup
Ve spolupráci s místním partnerem HP, společností
C System, a samotnou HP vypracovala společnost
Plzeňský Prazdroj analýzu podnikových potřeb a
návrh příslušné tiskové platformy. Výsledkem je
pětiletá smlouva na řízené tiskové služby založené
na nových modelech HP PageWide Pro
Na IT záleží
• Přímo v místě společnosti pracuje člověk ze
společnosti C System, který na plný úvazek
zajišťuje nonstop podporu a stará se o
rychle vyřešení případných problémů
• Počet tiskáren se z více než 300 kusů snížil na něco
málo přes 200, což s sebou přináší nižší nároky
na řízení a údržbu, a tím pádem nižší náklady
• Tiskárny jsou připojeny ke vzdálenému řídicímu
serveru HP a v případě nízkého stavu inkoustu
automaticky vysílají požadavek na výměnu.
Nemůže se tedy stát, že by inkoust
v tiskárně došel

„Měli jsme obavu, zda nová zařízení nebudou výrazně
pomalejší, ale skutečnost je taková, že jsou rychlejší než
naše staré laserové tiskárny. V celé řadě případů jsme
nahradili zařízení v hodnotě asi 72 000 Kč za tiskárny
HP PageWide Pro v čtvrtinové hodnotě a v kvalitě není
vidět absolutně žádný rozdíl.“

Na firmě záleží
• Cena za stranu poklesla o 40%, takže napříč
celou společností dojde k plošným úsporám

– Vladimír Hanš, manažer desktopových služeb, Plzeňský Prazdroj

• Použitím čteček ID karet nyní umožňují
vyúčtovat tisk příslušným oddělením a tým
IT díky tomu bude mít nižší finanční zátěž

Nové řešení řízeného tisku je hospodárnější,
rychlejší a kvalitnější
Společnost Plzeňský Prazdroj podepsala pětiletou smlouvu,
kterou si zajistila výměnu 300 kusů zastaralých tiskáren za
200 modelů HP PageWide Pro. Přestože byla tato zařízení
poměrně levná, v kvalitě a rychlosti tisku hravě předčí
zastaralé modely. Zavedení čteček karet a aplikace HP Web
Jetadmin navíc společnosti Plzeňský Prazdroj umožňuje
rozúčtování tisku správným osobám, což vede ke snížení
celkového objemu tisku a lepší finanční průhlednosti.

• Přestože jsou nové tiskárny oproti svým předchůdcům
mnohem levnější, tisknou vyšší rychlostí, ve
vyšší kvalitě a mají větším množství funkcí
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Výzva
Hledání logického, hospodárného
přístupu k tisku
Společnost Plzeňský Prazdroj je členem
skupiny SABMiller a vyrábí celosvětově
proslulé pivo Pilsner Urquell – nejstarší ležák
plzeňského typu, který pochází z roku 1842.
V České republice má čtyři pivovary a vyváží
pivo do více než 50 zemí po celém světě.
Až do nedávna chyběl ve společnosti
Plzeňský Prazdroj napříč jejími 17 českými
provozovnami jednotný a promyšlený
přístup k tisku. Každé pracoviště prostě
nakupovalo tiskárny podle potřeby; tím
samozřejmě došlo k tomu, že všude bylo
mnoho různých modelů, každý používal
jiný toner a některé byly až 10 let staré.
„Nebyla uplatňována žádná pravidla, což
vedlo k tomu, že napříč celým podnikem bylo
300 tiskáren, které využívaly 150 různých
druhů spotřebního materiálu. Je zřejmé,
že takové řešení nemohlo být hospodárné
a jistě bylo i časově náročné z hlediska
řízení zásob tonerů, vysvětluje Vladimír
Hanš, manažer desktopových služeb ve
společnosti Plzeňský Prazdroj. „Naším cílem
bylo pro řízení tisku najít takové řešení,
které by eliminovalo problémy s údržbou
tiskáren a zároveň nám ušetřilo peníze.“
Společnost se ohledně nejlepšího způsobu
transformace svého tiskového prostředí radila
s místními IT konzultanty a partnerem
HP - společností C System. To vyústilo
v doporučení uzavřít s HP pětiletou
smlouvu na řízení služeb s využitímnových
zařízeních HP PageWide Pro.
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„Poohlíželi jsme se i po jiných výrobcích,
jenže šestiměsíční analýza naší tiskové
infrastruktury, kterou měla na starost
společnost C System, prokázala, že služby
od HP budou nejvýhodnější,“ dodává Hanš.
„Nová PageWide technologie tiskáren
HP PageWide Pro byla příslibem
rychlého a vysoce kvalitního tisku
při výrazně nižších nákladech ve
srovnání s laserovými zařízeními.”

Řešení
Přechod na platformu řízeného tisku
Společnosti HP a C System čtyři měsíce
úzce spolupracovaly napříč celým
podnikem na konfiguraci a instalaci asi
200 kusů nových tiskáren. Tato platforma
obsahuje různá zařízení HP PageWide
Pro. Každá tiskárna je opatřena čtečkou
karet, takže jednotlivé tiskové úlohy lze
vyúčtovat pracovníkům, kteří je zadali.
„Dříve šly veškeré náklady na tisk z rozpočtu
IT, ale teď můžeme jednotlivé tiskové
úlohy vyúčtovat příslušnému oddělení.
Lidé nyní samozřejmě tisknou dokumenty
jen tehdy, když je to skutečně potřeba, a
objem tisku tím pádem poklesl,“ dodává
Hanš. „Kvalita je skvělá a rychlost je
mnohem větší než u některých tradičních
laserových tiskáren, a to vše při nižší ceně.“
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Zákaznické řešení
okamžitě
Hardware
• HP OfficeJet Pro X576
• HP OfficeJet Pro Enterprise X585
• HP LaserJet M880
Software
• HP Access Control
• HP Universal Print Driver
• HP Web Jetadmin

Tiskárny jsou navíc kryty smlouvou na
řízené služby, což znamená, že měsíčně
platíme určitou fixní sumu a ještě
máme k dispozici nonstop podporu.

Výhody
Rychlost a kvalita za nižší cenu
Společnost Plzeňský Prazdroj si teď užívá
jasně definovaných transparentních nákladů
na tisk a rapidního poklesu celkových
nákladů. Cena za stranu se snížila o 40%
a 2 000 pracovníků společnosti teď před
tiskem dokumentu více uvažuje, což vede k
všeobecně nižšímu objemu tisku. Pracovník
společnosti C System zaměstnaný na celý
úvazek nám přímo v místě společnosti ze
své centrální kanceláře zajišťuje okamžitou
podporu a opravu případných poruch.
„Nová zařízení byla velmi levná, proto jsme
měli obavu, zda nebudou výrazně pomalejší,
ale skutečnost je taková, že jsou rychlejší
než některé naše starší laserové tiskárny,“
říká Hanš. V celé řadě případů jsme nahradili
zařízení v hodnotě asi 72 000 Kč za tiskárny
HP PageWide Pro v čtvrtinové hodnotě a v
kvalitě není vidět absolutně žádný rozdíl.”
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Počet tiskáren se navíc zredukoval o 30%
takže řízení, údržba i skladování tonerů
je nyní mnohem snazší. Napříč celou
společností se docílilo jednoduššího
a stabilnějšího tisku. Bonusem je pak
větší dostupnost barevného tisku.
„To, že se podařilo snížit počet tiskáren
z více než 300 kusů na pouhých 200 bez
toho, aby byly omezeny tiskové potřeby
uživatelů, byl nesmírně působivý a poměrně
nečekaný výsledek,“ dodává na závěr Hanš.
„Úzká spolupráce mezi společnostmi HP
a C System, jejíž součástí bylo komplexní
plánování a analýza, se nakonec vyplatila.
Máme teď platformu hospodárného,
rychlého a vysoce kvalitního tisku, která
nám bude sloužit i v budoucnu.“
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