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Optimized Print Services OPS

Pakiet OPS Monitoring Comfort PLUS to kompleksowe rozwiązanie łączące zaawansowane narzędzia informatyczne 
z całościową obsługą procesu produkcji dokumentów. Niezależnie od producenta i stopnia zróżnicowania floty 
urządzeń drukujących w Twojej firmie, OPS Monitoring Comfort PLUS oferuje usługi pozwalające na dokładną 
weryfikację i optymalizację wykorzystania urządzeń drukujących. Umożliwia kontrolę nad stanem technicznym 
floty, automatyzuje zgłoszenia serwisowe oraz zapewnia skuteczny nadzór nad stopniem zużycia materiałów 
eksploatacyjnych.

Dzięki wdrożeniu pakietu OPS Monitoring Comfort PLUS znacząco obniżysz koszty druku, zmniejszysz nakłady 
przeznaczane na utrzymanie funkcjonalności floty urządzeń drukujących oraz zminimalizujesz ryzyko przestoju 
pracy sprzętu.
Rozbudowany pakiet funkcjonalności OPS Monitoring Comfort PLUS pozwoli wypracować indywidualne rozwiązanie 
ściśle dopasowane do potrzeb biznesowych Twojej firmy.

Zalety: 

Jeden dostawca kompleksowych usług związanych z procesem produkcji dokumentów

Prosty i przejrzysty dostęp do informacji dotyczących wydajności sprzętu i usług

Dokładne raportowanie umożliwiające weryfikację i optymalizację wykorzystania urządzeń 
drukujących

Automatyczne powiadomienia serwisowe i kontrola nad zużyciem materiałów eksploatacyjnych 
niezależnie od lokalizacji

Obsługa serwisowa floty urządzeń bez względu na producenta w oparciu o jeden model SLA

Minimalizacja całkowitego kosztu produkcji dokumentów i uproszczenie procesów 
obsługi urządzeń



Wdrożenie pakietu OPS Monitoring pozwala na optymalizację funkcjonowania 3 głównych obszarów zarządzania 
procesem produkcji dokumentów:

Kontrola: Z OPS Monitoring masz możliwość nad-
zorowania wydajności infrastruktury biurowej, jak 
również śledzenia statusów wchodzących w jej skład 
urządzeń i wysyłanych przez nie alertów. W praktyce 
oznacza to permanentny dostęp do danych o pozio-
mie zużycia tonerów i papieru czy stanie technicznym 
drukarek, dzięki któremu łatwiej zaplanujesz przeglądy 
techniczne i dostawy materiałów eksploatacyjnych.

Raportowanie: Z myślą o potrzebach kadry za-
rządzającej pakiet OPS Monitoring wyposażono 
w możliwość regularnego sporządzania sprawoz-
dań z funkcjonowania systemów druku. Pozwalają 
one na bieżąco obserwować rezultaty optymaliza-
cji procesu produkcji dokumentów, a także łatwo 
kontrolować związane z nim koszty. 

Pakiet ten usprawnia także proces dostarczania ma-
teriałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych 
dzięki możliwości zamawiania ich bezpośrednio przy 
pomocy dostarczonych rozwiązań.

Serwis i pomoc techniczna: Dzięki systemowi auto-
matycznego generowania wezwań serwisowych OPS 
Monitoring pozwala zdalnie diagnozować problemy 
sprzętowe i znacząco skraca czas interwencji pomo-
cy technicznej. 
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Korzyści:

Jeden profesjonalny partner odpowiadający za wszystkie usługi związane z procesem produkcji 
dokumentów

Mniejsze koszty druku i większa wydajność administrowania flotą urządzeń drukujących

Pełna przejrzystość wydajności sprzętu i usług – kompleksowa wiedza o stopniu wykorzystania 
urządzeń, zapasach materiałów eksploatacyjnych oraz wymaganych przeglądach serwisowych

Proces transformacji przeprowadzany przy zachowaniu pełnej dostępności floty

Elastyczne modele finansowania dopasowane do potrzeb i możliwości firmy
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