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British Library avslöjar hur
man kan bygga upp en hållbar
verksamhet med MPS
Upptäck hur British Library och andra minskade sina utskriftsutgifter med 20 % eller
mer och samtidigt ökade sin produktivitet.

Att leka med statistik är en konst i sig, men utskrift på
papper är allmänt erkänt som en av ett företags fyra största
rörelseutgifter. Branschanalytiker som Gartner och IDC, har
uppskattat att utskriftskostnaderna kan uppgå till mellan
1 och 3 % av omsättningen och vissa företag har till och
med angett att de är så höga som 14 %.
Den breda skrivaranvändningen leder dock till att
utskrifter ofta kontrolleras dåligt. Inköp kan döljas i
avdelningsbudgetar och därför hamna på sidan om
officiella inköpskostnader. Mängder av papper försvinner
och kostnader för bläck, toner och skrivare blir till sist stora.
Det uppskattas att den genomsnittlige anställde skriver ut
mellan 8 000 och 10 000 sidor om året, vilket motsvarar
en 30 meter hög tall – men en stor andel av dessa utskrifter
används aldrig. Undersökningar har också visat att en stor
andel av de högre cheferna är helt omedvetna om sina
utskriftskostnader.
Många företag har ingen kontroll över sina utskriftsvolymer
och kostnader och för varje krona som spenderas på att
skriva ut en sida spenderas många fler på att hantera
denna sida. Därför rationaliserar allt fler företag sina
utskriftsrutiner och ökar produktiviteten genom att ingå
MPS-avtal (Managed Print Services) med HP.
British Library har minskat sina utskriftsutgifter med
20 % och ökat personalens produktivitet genom att
presentera HPs multifunktionsskrivare som en del av ett
MPS-avtal med HP och dess Platinum-partner, DTP Group.
Denna service har inneburit att pappersförbrukningen har
minskats med 125 000 ark, sparat 3 476 kg av CO2-utsläpp
och sänkt energikostnaderna med 72 % efter att ha minskat
antalet skrivare från över 850 enheter till under 200. De
mer effektiva utskriftsrutinerna har också ökat personalens
produktivitet. De nya skrivarna är mer pålitliga och
snabbare och kan skriva ut 30 till 40 sidor per minut, jämfört
med en del äldre maskiner som bara kunde skriva ut 5
sidor per minut. Genom automatisk påfyllning av toner
kan man också se till att skrivarna alltid är tillgängliga.

”Under år 2010 spenderade vi
180 000 £ på förbrukningsartiklar.
Nu har vi fått bättre kontroll,
så siffran har gått ned till
100 000 £.”
Steve Hills, infrastrukturspecialist, British Library

Andra företag som nyttjar fördelarna
med HP MPS
Det tyska försäkringsbolaget DEVK kan också berätta om
dramatiska fördelar. Ett HP MPS-avtal har inneburit att de
kunnat minska antalet skrivarenheter med 18 % och sänka
utskriftskostnaderna med 25 %. Genom att byta administration
till HP och nyttja tjänsten för fjärrskrivarhantering med HP
Web Jetadmin har även arbetsbelastningen minskat för
inköps-, bokförings- och ekonomiavdelningarna och den totala
produktiviteten har ökat.
Trots att de har fördubblat antalet medarbetare kan
leverantören av helhetliga IT-tjänster GISA också minska sina
utskriftskostnader med 30 % med HP MPS. Det här tyska
företaget har förbättrat sitt arbetsflöde tack vare snabb och
praktisk dokumentskanning med HPs multifunktionsenheter.
I den andra änden av skalan har brittiska Norwood and
Crescent Primary School förbättrat produktiviteten för sina
lärare, eftersom de inte längre behöver lägga tid på att
gå tvärs över skolområdet för att använda skrivare eller
kopieringsmaskiner. Tiden används istället för att förbereda
lektioner.
Dessa är endast ett fåtal av de många företag som har anlitat
HP för att effektivisera sina utskriftsrutiner och säkerställa att
denna viktiga tjänst inte längre tillåts dränera resurser på ett
okontrollerat sätt.

Vill du ha mer information?
Ta reda på hur HP MPS kan innebära
en fördel för företaget.
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