Case: C1000

C1000 kiest voor
printgemak
met Print & Share.

Uitdaging
• Geautomatiseerd printproces

Dagelijks 250 transportdocumenten in 3-voud printen.
“Onze supermarkten worden op basis van verzamelde orders vanuit
zes distributiecentra voorzien van alle benodigde producten. Hiervoor voeren onze vrachtwagenchauffeurs in totaal dagelijks zo’n 100
ritten uit.”Aan het woord is Gerben Haverkamp, supply chain expert
bij C1000. “Elk transport vereist een standaardset documenten,
bestaand uit containerbonnen en een rittenstaat, Containerbonnen
bevatten informatie over de inhoud van de lading. Rittenstaten geven
de ritdetails weer. Het printen en vooral het sorteren van de setjes
kostte de baliewerkers telkens veel tijd. De documenten bestaan per
set uit één origineel en twee kopieën, elk afgedrukt op een andere
kleur papier. De baliemedewerker moest per opdracht drie verschillende
papierladen in drie handelingen aansturen, waarna de formulieren
moesten worden gesorteerd en geniet. Heel omslachtig. Omdat dit
zo ontzettend veel tijd kostte, besloten we voor dit printproces een
efficiencyslag door te voeren.”

voor containerbonnen en rittenstaten, t.b.v. de C1000 distributiecentra.

Oplossing
• Ricoh Print & Share;
• Installatie 3 printers,
type MP 8100SP.

Print & Share, een uitkomst!
Automatisch de juiste print- en verzendinstellingen.
“Met gebruik van Ricoh’s Print & Share verlopen onze printprocessen
veel efficiënter en sneller. Per soort document hebben we een afdrukprofiel aangemaakt. De software herkent het document op basis
van een uniek kenmerk en bepaalt automatisch volgens welk profiel
de printjob uitgevoerd wordt. Een profiel is bijvoorbeeld: vel 1 op wit
papier uit lade 1, vel 2 op roze papier uit lade 2, vel 3 in blauw uit
lade 3, vervolgens een nietje in de linker bovenhoek.  De baliemedewerker hoeft de printjob niet telkens zelf te configureren. Alleen
nog maar op ‘print’ te klikken. Ideaal. In geval van meerdere balies
kunnen we in een profiel locatie A of locatie B als gewenste afdruklocatie voorprogrammeren. Zo komen de geniete setjes nooit meer
op de verkeerde plaats terecht.”

Kleine investering, groot gemak.
Haverkamp ten slotte: “De applicatie is relatief klein en simpel, maar
de baliemedewerkers ervaren het als een groot gemak! Ze kunnen
nu veel meer aandacht besteden aan andere taken. In de toekomst
kunnen we op afdrukgebied nog veel meer aan efficiency winnen.
De basis daarvoor hebben we met Print & Share in ieder geval al in
huis! We weten dat deze applicatie nog veel meer te bieden heeft
dan wij gebruiken, met name op het gebied van het digitaal delen en
archiveren van documenten. Hier zullen we ons stap voor stap
op richten, samen met de adviseurs van Ricoh.”

Resultaat
• Volledig automatisch printproces,
met één druk op de knop;
• Altijd de juiste output;
• Minder foute printopdrachten >
minder papierverspilling;
• Meer tijd voor andere taken.

“Eenvoudiger kan het niet. Met één druk op de knop
hebben we de transportdocumenten in de juiste opmaak
en kleur op de gewenste plaats.”
Gerben Haverkamp, supply chain expert, C1000
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