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Valio vähentää kustannuksia HP:
n tulostusratkaisuilla
HP MPS tarjoaa merkittäviä säästöjä ja parantaa samalla suorituskykyä ja luotettavuutta
Toimiala
meijeri
Tavoite
Valion nykyisen HP MPS-sopimuksen
umpeuduttua Valio päätti hakea uusia
sopimusvaihtoehtoja, jotka sisältäisivät uusia
laitteita, mukaan lukien suurkokotulostimet.
He halusivat myös rationalisoida tilankäyttöä
kustannusten pienentämiseksi
Lähestymistapa
Tarjouskilpailun jälkeen Valio valitsi pitkäaikaisen
kumppaninsa HP:n uudelleen. HP vastaa nyt
600 tulostuslaitteen hallinnasta ja elinkaaresta
20 eri toimipisteessä. Valio on hankkinut myös
suojatut HP Access Control turvatulostusratkaisun
kaikille käyttäjille pääkonttorissa
IT-asiat
• Tiukat palvelutasosopimukset varmistavat, että
kriittiset ongelmat ratkaistaan neljässä tunnissa
• HP PageWide -laitteet käyttävät
50 prosenttia vähemmän energiaa
ilman, että tulostuslaatu heikkenee
• Uudet tulostinlaitteet ovat luotettavampia
ja aiheuttavat vähemmän käyttökatkoja
Liiketoiminta-asiat
• Valio säästää noin 20% vuodessa,
kun tulostimien määrä, jätteen määrä
ja energiankulutus ovat vähentyneet
• Älykorttitodennuksella toimiva HP
Access Control on lisännyt tulostamisen
tietoturvaa pääkonttorilla, jossa
arkaluonteiset asiakirjat ovat yleisiä
• HP-monitoimitulostimet tarjoavat
monipuoliset käyttömahdollisuudet
toimistoissa työskenteleville

”Viisi toimittajaa teki tarjouksen, mutta lopulta me
valitsimme HP:n uudelleen, koska tunnemme yrityksen
ja luotamme siihen ja sen laitteisiin. Meillä on vaikeita
käyttöympäristöjä, joissa on tarkat hygieniamääräykset
sekä myös kylmiä ja kosteita varastotiloja. Tämän takia
tarvitsemme toimittajan, jolla on vankka ja luotettava
tuotevalikoima.”
– Juha Heikkilä, tietoasiantuntija, Valio

Valio säästää noin 20% vuodessa optimoidun
tulostusympäristön avulla
Valion nykyisen MPS-sopimuksen jatkamisen tullessa
ajankohtaiseksi Valio järjesti tarjouskilpailun ja valitsi HP:n
uudelleen MPS-kumppanikseen. Uuteen MPS-sopimukseen
kuuluvat nyt uudet HP-monitoimitulostimet, tehokkaat
mustavalkotulostimet, HP PageWide värimonitoimilaitteet
ja HP DesignJet suurkokotulostimet. Näissä laitteissa
yhdistyvät nopeus, laatu ja joustavuus huomattavasti
alhaisemmilla kustannuksilla.
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Haaste
Hallinnoitujen tulostuspalvelujen päivitys
Maidontuottajat perustivat Valion vuonna
1905. Tällä hetkellä se on Suomen suurin
meijeriyritys ja tunnettu korkealaatuisista
kuluttajatuotteistaan. Maidontuottajat
omistavat sen yhä edelleen, joten on
luonnollista keskittyä kestävään maatalouteen.
Valion teknologiaviennit ja maailmanlaajuisesti
merkittävät läpimurtoinnovaatiot ovat olleet
aina olennainen osa liiketoimintaa. Valion
tuotteisiin kuuluvat juustot, jauhemaiset
ainekset, voi, jugurtit ja maito. Se on Suomen
suurin maidonjalostaja, joka tuottaa 85
prosenttia koko maan maidosta.
Valio on ollut HP Managed Print Service (MPS)
-asiakas yli kymmenen vuotta, mutta se tietää
myös hyvin, että tulostuksen optimointi on
jatkuva projekti tekniikan kehittyessä. Tämän
takia Valio järjesti hiljattain tarjouskilpailun
MPS-sopimuksen uusimiseksi ja kustannusten
vähentämiseksi 20 prosentilla.
”Viisi toimittajaa teki tarjouksen, mutta
lopulta me valitsimme HP:n uudelleen,
koska tunnemme yrityksen ja luotamme
siihen ja sen laitteisiin,” sanoo Juha
Heikkilä, Valion tietoasiantuntija. ”Meillä
on vaikeita käyttöympäristöjä, joissa on
tarkat hygieniamääräykset sekä myös
kylmiä ja kosteita varastotiloja. Tämän takia
tarvitsemme toimittajan, jolla on vankka ja
luotettava tuotevalikoima.”
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Valiolla oli myös useita suurkokotulostimia,
jotka se oli itse hankkinut suoraan ja halusi
ne nyt saman MPS-sateenvarjon alle. Samalla
yhtiö halusi vähentää henkilökohtaisten
tulostimien määrää ja tarjota suojatun pääsyn
yhteisiin laitteisiin.
”Tulostamme tuhansia sivuja joka päivä,
joten oikea lähestymistapa ja tehokkuuden
parantaminen ovat meille tärkeitä,”
Heikkilä lisää. ”Tällä tarkoitamme jätteiden
ja ylimääräisten laitteiden vähentämistä.
Tiesimme HP:n pystyvän auttamaan tässä.”

Ratkaisu
Joustava, laajennettavissa oleva ratkaisu
Valio ja HP laativat yhdessä suunnitelman,
joka mahdollistaa nykyisten tulostinlaitteiden
sisällyttämisen uuteen sopimukseen ja niiden
vaihtamisen, kun ne saavuttavat viiden vuoden
merkkipaalun. Sopimukseen sisältyy myös
tiettyjä uusia malleja, kuten HP PageWide
-tulostimet, HP DesignJet T795 ja HP LaserJet
Enterprise 700 värimonitoimitulostimet M775z.
Yhdessä nämä uudet koneet tarjoavat
nopeuden, laadun ja suurkokotulostimien
yhdistelmän toimistoon, tehtaalle ja varastoon.
Valio kokeili myös suojattua tulostusratkaisua
ja HP Access Control on nyt täydessä
toiminnassa pääkonttorissa. Älykortin avulla
varmistetaan, että oikea henkilö saa oikean
tulosteen. Tämä vähentää myös jätettä.
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”Meillä on pieni seitsemän laitemallin luettelo,
joten käyttäjien on helppo valita oikea laite
itselleen. Esimerkiksi varastossa tarvitsemme
Asiakkaan lyhyt esittely
ainoastaan mustavalkoisia tulosteita varastoja toimitustietojen tulostamiseen,” hän jatkaa.
Laitteisto
”Varaston tulostimen täytyy kuitenkin olla
• HP PageWide Enterprise Color 556dn
todellinen tehohirviö, koska tulostamme yli
• HP PageWide Managed Color MFP E58650dn 50 000 sivua kuukaudessa.”
• HP DesignJet T795
Toimiston käyttäjät tarvitsevat joustavan HP• HP LaserJet Enterprise 700 color
monitoimitulostimen, jolla saa väritulosteita
MFP M775z
ja valokopioita sekä voi skannata, kaikki
yhdellä ja samalla laitteella. Kaikki 600
Ohjelmisto
tulostinlaitetta kuuluvat HP:n huoltotukeen,
• HP Access Control
omaisuudenhallintaan ja kokonaisvaltaiseen
HP-palvelut
toimitusprosesssiin.
• HP Managed Print Services
”Sopimus on joustava kaluston lisäämisen
suhteen. Kun avasimme uuden laitoksen,
saimme helposti ja nopeasti 15 uutta
tulostinlaitetta,” Heikkilä sanoo. ”Myös
mahdolliset ongelmat ratkeavat nopeasti
palvelutasosopimuksen avulla. Jos ongelma
on kriittinen, se ratkaistaan neljässä tunnissa.”

Hyödyt
Kustannusten pienentyminen,
luotettavuuden parantuminen
VValiolla on nyt luotettavat ja monipuoliset
tulostinlaitteet 15 laitoksessa ja toimistossa.
Kustannukset ovat pienentyneet noin
100 000 eurolla vuositasolla alhaisemman
energiankulutuksen sekä tulostimien määrän
ja jätemäärän vähentymisen ansiosta.
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Esimerkiksi HP PageWide -laitteet kuluttavat
50 prosenttia vähemmän energiaa kuin
vertailukelpoiset lasertulostimet laadusta
tai nopeudesta tinkimättä.
”Olemme todellakin huomanneet
kustannusten vähentymisen ja niistä on
tullut myös helpommin ennakoitavia,
koska laskutus on parantunut valtavasti,”
Heikkilä kommentoi. ”Uudet tulostinlaitteet
ovat myös luotettavampia, etenkin HPmonitoimitulostimet, mikä parantaa
tuottavuuttamme.”
HP-monitoimitulostimien käyttö on lisääntynyt,
koska vanhat mustavalkotulostimet korvataan
toimistoympäristöissä tavallisesti niillä,
kun vaihdon aika tulee. Niissä on myös
enemmän toimintoja, kuten mahdollisuus
skannata ja ottaa valokopioita. Kaiken kaikkiaan
HP MPS -tuotevalikoima yksinkertaistaa
laitehallintaa ja poistaa kunnossapidon
aiheuttaman päänsäryn IT-tiimiltä, jolloin he
voivat keskittyä strategisiin asioihin.
”Käyttäjät ovat tyytyväisiä uusiin
tulostinlaitteisiin, ja he ovat myös vaikuttuneita
HP Access Control -tietoturvasta, jonka aiomme
laajentaa muihin toimistoihin pääkonttorin
ulkopuolelle,” Heikkilä sanoo lopuksi.
”HP on hyvin varustautunut hallitsemaan
monimutkaista ympäristöämme tiiviin
yhteistyön ja alan johtavan teknologian
avulla nyt ja tulevaisuudessa.”

Lisätietoja saat osoitteesta
hp.com/go/businessprinters

Share with colleagues

© Copyright 2018 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta muutoksista etukäteen. HP:n
tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mitään
tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän julkaisun teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
4AA7-2221FIE, maaliskuu 2018

