
Preto v polovici roku 2005 došlo k integrácii obi-
dvoch spoločností a vytvorila sa spoločná operačná
jednotka, ktorá využíva synergický efekt na ďalšie
skvalitňovanie služieb zákazníkom, ako aj na konti-
nuálny rozvoj obidvoch spoločností. Jej súčasťou sa
stalo aj spoločné oddelenie IT so sídlom v Prahe 
a jedným z jeho cieľov bolo konsolidovať informačné
technológie tak, aby vyhovovali spojeniu českých
a slovenských operácií. 

POTENCIÁLNY ZDROJ ZNÍŽENIA 
NÁKLADOV

Pri „inventúre“ sa okrem iného ukázalo, že spo-
ločnosti prevádzkujú vyše 400 tlačiarní, čo sa uká-
zalo z viacerých príčin ako nevyhovujúce. „Medzi
najdôležitejšie príčiny patrilo spojenie českej a slo-
venskej operácie, ktoré mali z pohľadu tlačového
prostredia inú históriu a infraštruktúru“, hovorí Jiří
Kacerovský, IT projektový manažér, Coca-Cola Beve-
rages Česká republika, s.r.o. „To znamená, že prevaž-
ne išlo o odlišné modelové rady od rôznych výrob-
cov, bolo tam mnoho lokálnych, zastaraných tla-
čiarní, zväčša iba jednoúčelové zariadenia, teda
kopírky, tlačiarne alebo skenery, multifunkčnosť
sa využívala iba málo. Vyžadovalo si to viac zmluv-
ných vzťahov na servis, opravy a dodávky spotreb-
ného materiálu a z toho vyplývajúce náklady na

administratívu, riadenie a kontrolu celého procesu.“
Čo to v praxi znamenalo? Keďže tlačiarne nepo-

chádzali od jedného výrobcu, museli byť zmluvy na
servis a dodávku spotrebného materiálu podpísané
s každým dodávateľom osobitne. Bolo potrebné udr-
žiavať sklady odlišných náhradných dielov a spotreb-
ného materiálu, tieto položky – desiatky až stovky
kusov – objednávať, absolvovať výberové konania,
čo si vyžadovalo čas ľudí, ktorí sa museli o tlačové
prostredie starať.

Zo situácie logicky vyplynulo, že tlačové prostre-
die v Coca-Cole je oblasťou, ktorá je potenciálnym
zdrojom zníženia nákladov. Tým skôr, že vo svete už
boli známe výsledky výskumov, ktoré preukázali, že
podniky na tlačové a kopírovacie práce vynakladajú
zhruba 3 % svojho obratu, pričom optimalizáciou tla-
čového prostredia sa dá ušetriť 10 až 30 % týchto ná-
kladov, čo iste nie sú zanedbateľné finančné pro-
striedky. 

Preto sa obidve spoločnosti Coca-Cola Bevera-
ges Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola Beverages
Slovakia, s.r.o. rozhodli spoločne optimalizovať svoje
tlačové prostredie, predovšetkým jasne učiť stratégiu
a pravidlá obstarávania a využívanie tlačových za-
riadení. Zaujímali sa o komplexnú službu, ktorá
zahŕňa všetky súvisiace procesy a možno ju efek-
tívne outsourcovať a riadiť.

PODMIENKOU BOLA KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB
Zadanie výberového konania teda požadovalo 

– stručne povedané – schopnosť zabezpečiť formou
outsourcingu starostlivosť o tlačiarne a multifunkčné
zariadenia, počnúc servisom zariadení a končiac
správou objednávania spotrebného materiálu nielen
v obchodných, ale aj výrobných prevádzkach. Vzhľa-
dom na kritickosť niektorých prevádzok tomu zod-
povedali aj úrovne SLA (garancia rýchlosti vyriešenia
poruchy a reakčného času). 

Vo výberovom konaní uspela spoločnosť Hew-
lett-Packard v Slovenskej a Českej republike vďaka
jednoznačne najnižšej cene za vytlačenú stranu, do
ktorej bola zarátaná cena zariadení a implementácie
požadovaných riešení (bezpečnosť, monitoring,
manažment), ako aj všetky ďalšie náklady na pre-
vádzku služby (servis, záložné zariadenia, distribú-
cia papiera a spotrebného materiálu). No nielen preto.

„Spoločnosť HP ponúkla technologicky vyspelé tla-
čové zariadenia, vrátane back-office služieb. Pre nás
bolo kľúčové, že je schopná zabezpečiť danú úroveň
služieb na celom území Českej a Slovenskej repub-
liky, to znamená vo všetkých našich pobočkách, ďalej
je to komplexnosť a integrita riešení, kompatibilita
so štandardami našej spoločnosti a určite aj konku-
rencieschopnosť v oblasti nákladov“, dodal Jiří Kace-
rovský.
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Coca-Cola – teraz aj s príchuťou HP
Outsourcing znížil počet tlačiarní na tretinu
Paletu výrobkov spoločnosti The Coca-Cola Company netreba osobitne predstavovať, veď len samotného
nápoja Coca-Cola sa vo svete denne vypije okolo 143 miliónov litrov. Aby sa obľúbené výrobky 
dostávali k zákazníkom v Česku a na Slovensku vždy a všade, o to sa starajú spoločnosti Coca-Cola
Beverages Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola Beverages Slovakia, s.r.o. Že to nie je ľahká úloha, o tom
svedčia zmluvné vzťahy, uzavreté s vyše 60 tisíc obchodnými partnermi (40 tisíc v ČR a 20 tisíc v SR) 
a nevyhnutnosť prevádzkovať celkom 14 obchodných a distribučných stredísk v obidvoch krajinách.
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Základom riešenia optimalizácie tlačového prostre-
dia bola jeho komplexná analýza. V rámci nej bolo
potrebné navštíviť všetky pobočky spoločnosti Co-
ca-Cola Beverages v Čechách i na Slovensku, preveriť
všetky zariadenia a vybrať z nich tie, ktoré sú ešte

schopné ďalej efektívne slúžiť. Výstup z komplexnej
analýzy slúžil ako podklad pre návrh konsolidácie
tlače, ktorá spočívala v kategorizácii tlačových miest
na tlačové centrá a na miesta, kde vzhľadom na
efektivitu a produktivitu používateľov je potrebná
lokálna tlač, kopírovanie alebo skenovanie. 

Každé z tlačových centier bolo navrhnuté tak, aby
pokrylo primeraný počet používateľov bez toho,
aby pocítili zmenu komfortu pri tlačení. Na tento účel
boli vybraté multifunkčné zariadenia, obsahujúce
tlačiareň, kopírovacie zariadenie, skener a fax. Pre
miesta, kde sa požadovala tlač priamo pri použí-
vateľovi, čo vyplývalo z umiestnenia pracoviska
ďaleko od dostupného tlačového centra, boli navrh-
nuté monochromatické laserové a atramentové tla-
čiarne. Pri rozmiestňovaní tlačových zariadení bola
využitá stratégia Balanced deployment, ktorú bolo
možné využiť vďaka širokému portfóliu zariadení
HP a už jestvujúcej sieťovej infraštruktúre.

V rámci konsolidácie tlačového prostredia boli do-
dané nasledujúce modely tlačiarní a multifunkčných
zariadení: HP LaserJet 3390 All-in-One, HP Business
Inkjet 2300n, HP Business Inkjet 2800dtn, HP Laser-
Jet 2015n, HP LaserJet M4345xm MFP, HP LaserJet
M5035x MFP, HP LaserJet 9040 MFP a HP LaserJet
M3035xs MFP. Vďaka tomu sa podarilo zredukovať
počet potrebných tlačových zariadení takmer o dve
tretiny!

RIADENIE A SPÄTNÁ VÄZBA
Veľmi dôležitou úlohou bolo zabezpečiť riadenie

celého tlačového prostredia, ktoré v podstate pozo-
stáva z troch častí: 
��dohliadanie a starostlivosť o hardvér, možnosť kon-

figurácie zariadení a upgradovania programo-
vého vybavenia (firmware),

��účtovanie tlače a zabezpečenie autentifikácie po-
užívateľov,

��optimalizácia biznis procesov a pracovného work
flow.
Pre komplexný servis zariadení bolo potrebné

k tlačiarňam zaistiť nástroj, ktorý dokáže monitoro-
vať stav tlačiarní, počet výtlačkov na dané zariadenie
a používateľa, ako aj stav spotrebného materiálu.
Preto bol do tlačového prostredia implementovaný
softvér HP Web Jetadmin, ktorý dokáže sledovať
poruchy na zariadeniach, upgradovať a konfigurovať
ich na diaľku, až po identifikáciu aktuálneho stavu
spotrebného materiálu. Výstupy z tohto monitoringu
sledujú pracovníci helpdesku HP, ktorí jednotlivé
správy/úlohy riešia, v prípade potreby ich posielajú
na servis, alebo zabezpečia dodanie spotrebného
materiálu. 

Ako tento systém funguje? Ak ide o servisný
problém, technik po prijatí hlásenia, ktoré obsa-

huje dohodnutú identifikáciu zákazníka, daný prob-
lém posúdi, následne skontaktuje príslušnú lokalitu
a hlásenie overí s kľúčovým používateľom tlačiarne.
Porucha sa odstráni, pokiaľ je to možné, na diaľku,
alebo si technik podľa platného SLA (Service Level

Agreement) dohodne deň a hodinu, kedy je možné
poruchu odstrániť na mieste. 

Podobne je vyriešené dodávanie spotrebného
materiálu. Na monitorovanie sú v závislosti od vy-
ťaženosti tlačiarne nastavené rôzne percentuálne
hodnoty, stanovujúce, kedy ma byť stav hlásený.
Pre zabezpečenie nového toneru alebo atramentovej
náplne prebieha identický proces, ako pri monito-
rovaní poruchy tlačiarne. Doručenie spotrebného
materiálu do konkrétnej lokality sa uskutočňuje
do 48 hodín, pričom termín jeho dodania sa kľú-
čovému používateľovi potvrdzuje e-mailom.

PLATÍ SA LEN ZA SLUŽBY
Na zabezpečenie tlače a kopírovania (autentifiká-

cia čipovou kartou) a monitorovanie strán podľa
typu tlače (formáty A3, A4, duplexná tlač, farebná
alebo čiernobiela tlač, prichádzajúci fax), ako aj poč-
tu vytlačených strán (na zariadenie, používateľa,
lokalitu, oddelenie), bol použitý softvér SafeQ spo-
ločnosti Y-Soft. 

Použitý systém na vopred definovaných zariade-
niach dovoľuje tlačiť alebo kopírovať až po prilože-
ní zamestnaneckej čipovej karty. Umožňuje to nielen
selektovať prístup k zariadeniu vybraným zamest-
nancom, ale súčasne monitorovať ich tlačové úlohy.
V centrálnych lokalitách v Prahe, Bratislave a Lúke
pri Trenčíne sa používatelia môžu rozhodnúť pre ľu-
bovoľné zariadenie, ku ktorému majú prístup, pre-
tože ich tlačová úloha zostáva uložená v serveri,
kým sa neprihlásia. Napríklad keď je ich tlačiareň
obsadená, môžu sa prihlásiť na inej tlačiarni a tam
si vytlačiť svoj dokument.

Súčasne systém dokáže generovať reporty o pre-
vádzke zariadení, používateľoch a lokalitách, a k nim
vypočítať aj náklady, ktoré sú s fungovaním tlačové-
ho prostredia spojené. Reporty sa pre spoločnosti
Coca-Cola Beverages v Česku a na Slovensku robia
na mesačnej báze, takže presne dokážu sledovať cel-
kové mesačné, ako aj ročné náklady na tlač. Platby za
služby (systém Pay Per Use) sa poskytovateľovi out-
sourcingu HP uskutočňujú na mesačnej báze formou
fixného paušálu, ktorý sa stanovuje ročne na základe
predpokladaného zaťaženia zariadení a analýzy poč-
tu mesačne vytlačených strán. Rozdiely medzi odha-
dom a skutočnosťou sa v platbách raz ročne vyrov-
návajú. 

DIGITALIZÁCIA PAPIEROVÝCH PROCESOV
Nasadenie multifunkčných zariadení umožnilo

zaviesť do riadenia tlačového prostredia riešenie
HP Digital Sending Software, ktoré umožňuje veľmi
jednoducho decentralizovať skenovanie firemných
dokumentov, ktoré sa však spravuje a nastavuje
centrálne. Tento softvér zároveň rieši prepojenie na

systémy Document Management. V praxi to zname-
ná, že sa zrýchlilo zavádzanie zmlúv s obchodnými
partnermi do systémov, ktorí môžu rýchlejšie ob-
jednávať a nakupovať, čo má zasa priamy vplyv na
zlepšenie biznis procesov.

„Rozšírili sa nám možnosti digitalizácie doku-
mentov a zrýchlil sa ich obeh v spoločnosti“, vy-
svetľuje Jiři Kacerovský. „Pri výmene obchodných
dokumentov hromadne nahrádzame predtým ná-
kladnú a nekvalitnú faxovú komunikáciu elektro-
nickou a odstraňujeme tak nevýhody doterajších,
takzvaných papierových procesov“. 

V máji tohto roka sa práce na optimalizácii tlačo-
vého prostredia spoločností Coca-Cola Beverages
Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola Beverages Slo-
vakia, s.r.o. skončili a celý projekt outsourcingu bolo
možné uviesť do chodu. „Po implementácii a násled-
nom období, keď si používatelia dostatočne osvojili
ovládanie nových zariadení a využívanie nových
funkcionalít, sme s fungovaním riešení od HP spo-
kojní,“ hodnotí vykonanú prácu Jiří Kacerovský.

Už prvé mesiace fungovania projektu ukázali
jeho zjavné prínosy. Zákazníkovi bolo obmenené-
ho prakticky 80 % hardvéru a získal najnovšie
technológie v oblasti tlače a kopírovania. Zaviedol
sa softvér, ktorý urýchlil zavádzanie zmlúv s ob-
chodnými partnermi do systému. Helpdesk HP
prevzal starostlivosť o servis zariadení, zásobo-
vanie spotrebným materiálom a podporu použí-
vateľov. A čo je najdôležitejšie, manažéri a admi-
nistrátori IT mohli zo svojej pozornosti vypustiť
tlačové prostredie a svoju kapacitu tak sústreďo-
vať na iné IT projekty, ktoré sú pre chod spoloč-
ností a biznis procesy kľúčové.

Do tlačového prostredia bol implementovaný softvér HP Web Jetadmin, ktorý dokáže sledovať poruchy
na zariadeniach, upgradovať a konfigurovať ich na diaľku, až po identifikáciu aktuálneho stavu
spotrebného materiálu.


