
УПРАВЛЯВАНИ
УСЛУГИ ЗА
ПЕЧАТ (MPS)
Печат, който се променя, 
като вие се променяте



Въпреки че офис технологиите са се развили и 
нуждите на потребителите са се променили, печатните 
документи до голяма степен са все още в основата на 
бизнес процесите. Стойността на печата говори сама 
за себе си. Печатът ни позволява да споделяме знания.
Той поддържа марката и ни помага да създаваме 
възможности за продажби. И е жизненоважна част от 
работния поток и процесите. Може би това е основната 
причина, поради която толкова често пренебрегваме 
предупредителните знаци защо трябва да го подобрим.



Контролирането на р+B14:B20ане, че фирмите 
работят ефективно и идентифицират 
потенциални възможности за спестяване. Но в 
големия финансов аспект на различните разходи 
често забравяме за печатането, въпреки че 
средно 1-3% от годишните приходи на компаниите 
отиват за производство на документи.
Контролирането на разходите е ключов момент 
за гарантиране, че фирмите работят ефективно 
и идентифицират потенциални възможности 
за спестяване. Но в големия финансов аспект 
на различните разходи често забравяме за 
печатането, въпреки че средно 1-3% от годишните 
приходи на компаниите отиват за производство 
на документи.

Голяма част от средите на печат в момента не 
се управляват или обслужват по начин, по 
който да са на ниво с днешния бизнес свят. 
Принтерите се закупуват на транзакционна 
основа, като консумативите обикновено се 
купуват отделно според случая. За фирми, които 
вече са притиснати от времето и с ограничени 
ресурси, това е скъпо и неефективно. И тъй като 
разходите за консумативи, услуги, хардуер и 
поддръжка са затрупани в множество редове от 
бюджета, много компании нямат представа какво 
харчат за печат в офиса и как това влияе на 
техния бизнес.

Освен това, неадекватно управляваните ресурси 
за печат не са гъвкави, което влияе върху 
способността на компанията да се адаптира 
към промяната без непрекъснат принос от 
страна на ИТ отдела. Постоянните изисквания 
за управление и поддръжка отвеждат ИТ 
персонала далеч от местата, където те наистина 
могат да бъдат от полза: сървъри, настолни 
компютри, мрежи, приложения - и преди всичко, 
в създаването, планирането, внедряването и 
изпълнението на ИТ стратегия за бъдещето.

Ето защо компаниите, вместо да работят със свой 
собствен хардуер за печат, трябва да пренасочат 
фокуса на разходите си за печат към модел на 
управлявана услуга, който може да им помогне 
да намалят разходите и да подобрят работата по 
различни начини.

Печатът е неконтролиран 
• Няма правила за закупуване.
• Въз основа на доклада на Офис 

идеи на Canon за 2018 г. само 50 
% от компаниите в региона на 
Централна и Източна Европа са 
наясно с разходите за печат и само 
15% са запознати с разходите за 
цветните разпечатки.*

• Има малко или липсва вътрешна 
експертиза или налично време 
за оптимизиране на ресурсите/
резултатите.

Неефективна инфраструктура 
на печат 
• В много компании принтерите не 

се подменят, докато не спрат да 
работят а закупуването според 
случая може да е скъпо.

• Цветните принтери се използват 
за черно-бял печат, а лазерните 
принтери за прости документи в 
Word.

• Принтерите се поставят там, където 
са били полезни или където има 
място, вместо да се вземат предвид 
текущите или бъдещите нужди.

• Разнообразието на групата 
принтери увеличава кривите на 
обучение, цената на консумативите 
и прави поддръжката ненужно 
сложна.

* Офис идеи на Canon за 2018 г. за Централна и
   Източна Европа

КАКВИ СА 
ОЗНОВНИТЕ
ПРИЧИНИ ЗА 
ВИСОКИТЕ
РАЗХОДИ ЗА 
ПЕЧАТ

Много организации не са наясно колко им струва печатането 
или че видимите разходи (хардуер, консумативи и поддръжка) 
представляват само част от общите разходи за производството на 
документи в офиса. Ето защо експертите в отрасъла ги наричат
“СКРИТИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕЧАТ”.



Аутсорсингът на управлението на печата към доставчик на услуги трета 
страна е страхотна възможност за започнете да контролирате разходите, тъй 
като често е по-евтино да се плати на експерт, отколкото да се справите със 
задачата в собствената си компания.

Подобно на аутсорсинг на неосновни функции като услуга за кафе, 
доставчикът на основни печатни услуги може да управлява вашата група 
принтери според модел на базата на използването, който включва всичко 
необходимо: консумативи, обслужване и поддръжка.

УПРАВЛЯВАНИ УСЛУГИ ЗА ПЕЧАТ 
(MPS):
ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ 
НА ВАШИЯ ПЕЧАТ

24%
24% от отпечатаните 
документи не се взимат

50%
Почти 50% от 
обажданията до бюрото 
за помощ са свързани с 
проблеми с печатането

€1
Всеки €1, похарчен 
за печат на страница, 
включва още един

Източник: IDC
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Първата стъпка е да разберем текущата ви среда. 
За тази цел провеждаме цялостна оценка на 
вашата инфраструктура на печат. Това помага да 
се даде видимост на това кой печата, какво печата 
и как печата.

По време на тази проверка ние идентифицираме:
• Текущите разходи за печат
• Работата на кои устройства струва скъпо
• Количествено измерими отзиви на 

потребителите относно достъпа до печат и 
приоритета на заданията

• Потенциални области за подобряване на 
работния поток и сигурността на документите

Фазата на откриване помага за точното определяне 
на пречките и области на неефективност в 
печатната ви среда, свързани с хардуера, 
поставянето и работния поток на документите. 
При разбиране на вашите нужди от документи, 
нашите професионалисти и партньори по MPS 
ще работят с вас за разработване на решение, 
което ще оптимизира вашата среда на печат, 
за да съответства на начина, по който работи 
организацията ви. 

Решението може да включва: 
• Преместване на обема от прекомерно 

използвани или скъпи за работа устройства
• Подмяна на еднофункционални с 

многофункционални устройства
• Интегриране на софтуер за контролиране на 

разходите в работния ви поток
• Препоръки за автоматизация на работния поток

Нашите ангажименти за 
управлявани услуги за 
печат включват подход 
от пет фази.

КАКЪВ Е ПОДХОДЪТ НИ КЪМ 
УПРАВЛЯВАНИТЕ УСЛУГИ ЗА 
ПЕЧАТ?

1. 
ОТКРИВАНЕ

2. 
РАЗРАБОТВАНЕ



Преди да започнем внедряването, ще работим 
с вас, за да идентифицираме ключови 
заинтересовани лица в организацията ви, които 
да подкрепят проекта отвътре. Комуникацията 
е ключова при подпомагане на служителите в 
прехода и нашите сертифицирани партньори 
по MPS ще работят в тясно сътрудничество с 
вашата организация, за да направят този преход 
безпроблемен. Новите устройства и софтуер ще 
бъдат инсталирани в съответствие с одобрен 
график и ще бъде проведено изчерпателно 
обучение на крайните потребители, което ще бъде 
персонализирано в съответствие с нуждите на 
организацията ви.

Управлението на ежедневните нужди на 
разнообразната група принтери може да 
представлява само по себе си работа на пълен 
работен ден, така че веднъж пуснат в действие, 
нашият Център за поддръжка на ресурсите за 
печат ще следи и управлява всички устройства, 
които се покриват от вашия договор за MPS. 
Нашето решение за дистанционно следене 
може да идентифицира, с прецизност до самото 
устройство, кога консумативите са на изчерпване 
и кога е необходима поддръжка.
Това позволява на крайните потребители да 
се съсредоточат върху своите основни бизнес 
приоритети с надеждни устройства за печат. 
То също освобождава ИТ от поддръжката 
на устройствата и следене на метриките, а 
администрацията получава ясна представа за 
точните метрики на използване на устройствата.

В Canon разбираме, че управлението на бизнес 
документите ви е непрестанен процес. Промяната 
на бизнеса ви с времето води до промени и в 
нуждите ви за печат. Ще продължим да работим с 
вас, за да гарантираме, че вашите ресурси за печат 
са винаги оптимално разположени, оптимално 
работещи и оптимално управлявани. Ние също 
ще продължим да търсим нови възможности за 
опростяване и подобряване на вашите бизнес 
процеси. Ще извършване редовни оценки на 
стратегията, ще провеждаме бизнес проверки 
на тримесечие и ще се консултираме с вас 
винаги, когато имате нужда— като гарантираме, 
че услугите, които получавате, отговарят на или 
надвишават очакванията ви.

3.
ВНЕДРЯВАНЕ/
ПРЕХОД

4.
ПОДДРЪЖКА/
УПРАВЛЕНИЕ

5.
ПРОВЕРКА



Намали оперативните
проблеми и замени
неефикасните устройства
С управляваните услуги за печат на 
най-основно ниво служителите ще 
се сблъскат с по-малко отвличане 
на вниманието от принтери, които 
са повредени или с изчерпан тонер.
За разлика от повечето ИТ отдели, 
които просто реагират на повредени 
системи, превантивна стратегия 
за поддръжка, комбинирана с 
програма за автоматично зареждане 
с консумативи гарантира, че 
вашите ресурси за печат работят с 
постоянство.

Как? Технологиите за бърза оценка 
рационализират целия ви печатен 
процес.

Тези неинвазивни приложения бързо 
сканират мрежата ви, откриват 
принтерите ви и събират важна 
информация от всяко устройство. 
Като идентифицира кои машини не 
работят или работят под очакваното 
ниво, доставчикът на печатни 
услуги ще ги управлява, замени или 
преразпредели вместо вас.

Намалете разходите за 
“локални” принтери
Локалните принтери обслужват 
само един потребител, защото 
не са свързани мрежа, което ги 
прави неефективни в повечето 
бизнес среди. Те също често 
изискват уникални касети, които 
са обикновено по-скъпи и водят до 
проблеми при закупуване и следене 
на инвентара. Чрез консолидирането 
на устройствата и пренасочването на 
печата към по-бързи и продуктивни 
мултифункционални устройства 

С УСЛУГАТА ЗА ПЕЧАТ НА CANON
ВАШАТА КОМПАНИЯ МОЖЕ ЛЕСНО 
ДА:

Готови ли сте за промяна? 
С помощта на нашите служители в Canon можете да се възползвате от нашите знания, опит 
и решения, за да сте сигурни, че вашата среда на печат е най-добрата за вашите бизнес 
нужди, намаляване на разходите и администрацията и подобряване на ефективността. 
Изберете BPS, изберете Canon.

могат да се реализират изключителни 
икономии на разходите.

Освободете ИТ ресурси
Може би най-големи икономии 
на разходите представляват 
по-продуктивните ИТ отдели. 
ИТ ресурсите са някои от най-
скъпоструващите за една компания. 
Не е логично тези ресурси да 
се използват за поправката 
на механични устройства като 
принтерите. Вместо това вашият ИТ 
екип може да се съсредоточи върху 
важни инициативи като сигурност и 
внедряване на нов софтуер.

Оптимизирайте вашите 
печатни ресурси
Когато принтерите са управлявани, 
компанията ви може да провери 
действителното използване с 
доставчик и да внедри препоръки 
за допълнително оптимизиране на 
инфраструктурата на печат. Не става 
въпрос само да се харчи по-малко, а 
да се гарантира, че продължавате да 
държите разходите под контрол.

Увеличете сигурността
Повечето от важната за бизнеса 
информация и документи се изпращат 
за печат, така че е от изключителна 
важност организациите да гарантират 
, че печатната им система е възможно 
най-сигурна. Управляваните услуги 
за печат предлагат интегрирани 
решения за работния поток, които 
при прилагане към мрежовата печатна 
инфраструктура могат да предоставят 
на организациите пълна видимост и 
контрол на печатния процес.
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See the bigger picture

Follow Canon CEE 
on our social media channels:

МОДЕРЕН 
НАЧИН НА 
РАБОТА
Направете фирмата си по-добро 
място за работа
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