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Optimized Print Services OPS

Pakiet OPS Trial Implementation to usługa pozwalająca sprawdzić funkcjonalność rozwiązań Konica Minolta oraz 
ich dopasowanie do potrzeb Twojego środowiska biurowego. W ramach pakietu dajemy Ci okazję poddania próbie 
urządzeń i oprogramowania, abyś mógł w praktyce przekonać się o ich wpływie na optymalizację procesu produk-
cji i obiegu dokumentów. Zapewniamy także pomoc naszych specjalistów, dzięki której wdrożenie i nauka obsługi 
nowych systemów jest szybka i bezproblemowa.

Sprawdź wpływ rozwiązań Konica Minolta
na funkcjonowanie Twojej firmy

Korzyści: 

Możliwość zweryfikowania funkcjonalności urządzeń i oprogramowania 

Oswojenie działu IT z nowymi rozwiązaniami 

Ułatwienie zaplanowania procesu zmiany i migracji

Wsparcie specjalistów Konica Minolta w trakcie trwania testów

Dostęp do szkoleń i materiałów edukacyjnych

Atrakcyjna oferta cenowa w przypadku podjęcia decyzji o zakupie



OPS Trial Implementation

Dostarczenie produktów, akcesoriów i licencji do 
wskazanej lokalizacji
Dostarczenie kompletnej dokumentacji użytkownika 
i administratora
Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych na czas 
testów
Osoba dedykowana do zdalnego wsparcia w okre-
sie testowym

Przedłużenie okresu testów 
Osoba dedykowana do zdalnego wsparcia w okresie 
testowym dostępna poza godzinami pracy i w week-
endy
Osoba dedykowana do wsparcia na miejscu

Na czas testów dostarczamy do Twojej firmy sprzęt, akcesoria i materiały eksploatacyjne, a także instalu-
jemy licencjonowany software, który gwarantuje sprawne zarządzanie produkcją dokumentów. W ramach 
OPS Trial Implementation zapewniamy również osobę dedykowaną do wsparcia procesu wdrażania nowych 
rozwiązań w Twoim przedsiębiorstwie. Przez cały okres trwania usługi nasz specjalista (tzw. SPOC, z ang. 
Single Point of Contact) będzie z Tobą w stałym kontakcie, służąc pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań 
lub problemów z obsługą urządzeń lub oprogramowania. 

Standardowy okres trwania OPS Trial Implementation to 4 tygodnie. Czas ten pozwoli Ci gruntownie spraw-
dzić wybrane rozwiązania przed ich ostatecznym wdrożeniem, dzięki czemu będziesz mieć pewność co do
trafności planowanej inwestycji.

Zakres usług: Usługi opcjonalne:
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