


OUTSOURCING RIADENIA PRACOVÍSK PRE GLOBÁLNEHO

VÝROBCU KANCELÁRSKEHO PAPIERA

MONDI BUSINESS PAPER je popredný svetový výrobca kancelárskeho papiera najvyššej akosti,

ktorý navyše šetrí životné prostredie svojím nízkym až nulovým používaním chlóru vo výrobe. Súčasné

nároky digitálnej tlače a laserového kopírovania kladú čoraz väčšie nároky na všestrannosť papiera

a Mondi vyvíja inovatívne produkty s uplatnením na celom svete. Okrem vysoko kvalitných druhov

papiera pre štandardné použitie ponúka Mondi Business Paper rad špecializovaných výrobkov,

spĺňajúcich najrozmanitejšie požiadavky zákazníkov na tlač a kopírovanie. 

Mondi Business Paper SCP je jedným z kľúčových členov skupiny MONDI BUSINESS PAPER,

ktorá je 100 %-nou dcérou spoločnosti Mondi Group kótovanej na Londýnskej burze. Vyrába väčšinu

ofsetového papiera v celom zoskupení a vyše 300 000 ton kancelárskeho papiera. S výrobou pre-

vyšujúcou 400 000 ton celulózy a 500 000 ton nenatieraného bezdrevného papiera je Mondi Business

Paper SCP najväčšou integrovanou fabrikou na výrobu papiera a celulózy v Slovenskej republike. 

Outsourcing riadenia pracoviska spoločnosťou Kapsch

Na oddelenie CC Information processes boli v súvislosti s rozvojom výroby kladené stále vyššie

nároky na kvalitu zabezpečenia obsluhy a údržby služieb interných procesov. V súlade s víziou a orientá-

ciou na svoju hlavnú činnosť – výrobu kancelárskeho papiera najvyššej akosti – sa spoločnosť

Mondi Business Paper rozhodla riešiť manažment pracovísk, konkrétne dátových sietí a periférií,

subdodávateľským spôsobom na maximum. 

Spoločnosť Mondi Business Paper SCP očakávala od vzájomnej spolupráce so spoločnosťou Kapsch

zvýšenie kvality servisných služieb a vytvorenie merateľného systému pre pravidelné vyhodnocovanie

výkonnostných a kvalitatívnych parametrov. Zoznam požiadaviek bol špecifikovaný v „Zmluve o úrovni

poskytovania služieb“, uzatvorenej už pred niekoľkými rokmi. Subdodávateľ Kapsch musel zvládnuť

širokú paletu úloh a kritérií – od identifikácie a klasifikácie problémov, cez vzdialené riešenie problémov

(helpdesk), riešenie eskalácie problémov (Service level specification, helpdesk, atď.)

Riešenie si vyžadovalo vytvorenie novej pobočky v Ružomberku s počtom pracovníkov 5, s náležitým

technologickým vybavením. Bolo potrebné vybudovať helpdeskový systém a vytvoriť implementovanie

procesov tak, aby požadované parametre služby boli splnené.

Jasný vzťah medzi Mondi a Kapsch

Za správnu a bezporuchovú prevádzku osobných počítačov a prídavných zariadení v Mondi je teraz

zodpovedná spoločnosť Kapsch. Poskytuje nepretržitý a spoľahlivý telefonický a mailový helpdesk

pre všetkých používateľov PC. Celý proces prechodu využívania interných zdrojov na využívanie

outsourcingovej servisnej služby prebehol vďaka kvalitnej príprave a vzájomnej spolupráci zúčastnených

strán. Manažment sa oslobodil od problémov s oddelením servisu IT a potreby zmien mapuje a odporúča

dodávateľ Kapsch. Spoločnosť má transparentné náklady na servis IT a taktiež nástroj na kontrolu

a ovplyvňovanie kvality služby.

Vzájomná spolupráca Mondi a Kapsch splnila očakávania na obidvoch stranách. O spokojnosti

zákazníka svedčí aj každoročné obnovovanie zmluvy a rozšírenie stavu na 7 pracovníkov pobočky

v Ružomberku. Spoločnosť Mondi získala skúsenosti so zavádzaním outsourcingovej služby v oblasti

helpdesku a IT servisu. 

Projekt v spoločnosti Mondi Business Paper SCP je referenciou pre Kapsch v oblasti outsourcingu

IT služieb na Slovensku a prináša príležitosť ďalšieho vývoja a expanzie na základe získaných

skúseností a znalosti lokálnych podmienok.
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