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Hledáme paÍtnery s inouativními nápady
Milan Baran, vice president Central & Eastern
Europe ve spo|ečnosti OÍÍiceDepot. Před svým
působením v 0ÍÍice Depot Úspěšně ved| zastoupení ZyXEL Gommunications ve východní a střední
Evropě.

Představte nóm společnost office Depot.
office Tlenot io nigdni dodavatei kance1ářských potřeb a služeb, a to nejen v Ceské
republice a na Slovensku, ale ce]osvětově.
Tady v Cechách navazujeme na tradici sptllečnosti Papirius, kterou office Depot v roce
zoo0 koupil a převzal.
Co všechno děldte, čímse zabývóte?
Náš core byznys jsou samozřejmě kancelářské
potŤeby, coŽ činízhruba 7 000 položek v na.
šem kataiogu. }e potřeba nabírlnout co nejlepší

tak snižovat náklady zákazníkůa nabídnout
takové řešení, které pokryje jejich potřeby,

A tyto služby jste dóle rozvinuli?

Na základě dobrých vztahů se zákazníky jsme

tyto služby rozšířilina čtyři oblasti. První
z nich je office Cloud _ ved1e k1asické papírovéarchivace jsme se pustili do digitální
archivace, dokáŽeme naskenovat dokument,
nastavit schvalovací ploces a postarat se o dokumenty ve smyslu zálohování. Všechno je
v cloudu, zákazník nepotřebuje žádný hardware

ani software, platí jednoduše licenci za lžt-

vatele. Pro menšía středně velké firmy je to
ideální řešení, jak pracovat s dokumenty bez

nutnosti mít uskladněné stohy papírů.Sami
toto řešeníve firmě samozřejmě používáme,

abychom nemluvili jen teoreticky. Druhá
z našich IT s1užeb je office Wí-Fí,opět nejde

a nejširšíportfolio produktů včetně papírů, o prodej hardwaru nebo softwaru, a]e nabítonerů, inkorrstu, psacích potřeb a praktic- zíme zákazníkovi možnost nechat si vvbavit
ky všeho, co je v kaŽdé kanceláři nezbytné. kancelář technologiemi na míru jeho potřeNicméně s nástupem nových technologií za- bám. Například pokud má zákazník jednu síť
čínápÍevaŽovat digitalizace a spotřeba kla- pro interní využití,můžemít dalšíspolehlivou
sického kancelářského vybavení mírně klesá
a zabezpečenou Wj-Fi síťjen pro návštěvníky.
a s tím se musíme naučit pracovat, firmy Še- Dokážeme udě'lat analýzu, a to off-site i on-sitří, chtějí jednoduchý způsob obchodování, te, podle toho násiedně narlrhnout rozmístění
nízkécen5l a krátké dodací lhůty a je nutné control]erů, případně access pointů. opět toto
jim nabídnout něco odlišného,proto nabízí- řešení nabízíme formou pronájmu s kompletní
me službu ''Zítra nebo zdarma...
péčía servisem. Zajistíme zabezpečení, pokrytí sítě nebo nezbytné aktualizace fírmwarů
Čímse od dalšÍchdodavatelů odlišujete?
mobilních zaŤízenípo dobu trvání smlouvy.
Abychom se odlišili, zařadili jsme do port- Třetí oblastí je oťfice security, jednoduchou
folia postupem času nové produkty a sluŽby. s].uŽbou pomůžemezákazníkovi prověřit,
Hovořím zejména o oblasti nábytku a vy' zda má zabezpečenou síé,a to jak z hlediska
bavení kanceláře, máme vše pro kompletnÍ interního, tak externího. Tedy zda jsou přívybavení kanceláře. Máme designéry, doká- tomny nějaké hrozb1., které by mohly ohrozit
žeme přestěhovat zákazníka z jedné loka- chod firmy, a zda pracovníci nezrreužívají
lity do druhé, položímekoberec, zajistíme čas pracovní doby nebo jim určenépomůcúklid, necháme vymalovat _ vše na klíč. ky a zařízení, které mají od zaměstnavatele.
V tom je propozice. nejde jen o přeprodej DokáŽeme vypracovat analýzu, kolik času trákaIalogu. ale udě]áme na miru kance|ář. jak
ví zaměstnanci pracovními činnostmi a kolik
si ji zákazník pŤedstavuje, a nemusí poptá- věnují činnostem nes]učujícímse s pracovní
vat pět různých dodavatelů, protoŽe my mu náplní. Provedeme jednoduchý audit a vyhodto zařídíme, Máme i dalšíprodukty a s1užby notíme, zda je reálná hrozba, a navrhneme
s přidanou hodnotou, například naše prin- řešení. Poslední ob]astí je office networking,
tová divize nabízíkalendáie. diáŤe s logem, zde nabízímezákazníkům opěl |ormou pronájmu, leasingu, možnost pořídit selvel, novou
s potiskem zákaznika, formuláře, marketingové věci, dárky.
infrastrukturu, pracovní stanice pro zaměstnance' s tím, že pokud se změní stavy, tak si
Řekněte nám více o oblasti IT služeb, kam nepotřebná zaÍízenímůŽeme vzít zpět, nebo
jste začali ptonikat.
infrastrukturu podle potřeby rozšířit.
Do IT sluŽeb jsme se pustili nedávno. Máme
docela dlouhou tradici v managed print Ptoč jste do těchto oblastí šIi? Co vós k tomu
services, nebo v technickém servisu, naše přivedlo?
společnost je dlouholetým partnerem pro vý- Když se podíváte na naše tradičníportfolio,
robce, jako je HP, Canon, Sharp, Xerox nebo je to komoditní prodej. Na trhu máme pět
Kyocera. Zajištujeme prodej, leasing i servis.
hlavních konkurentů, všichní nabízípodobMáme odborníky, kteří dokážou optimalizo- né produkty, museli jsme se začítprofilovat
vat způsob práce s dokumenty a dokážeme a odlišovat. Zátoveí naši zákazníci u nás
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sami tyto služby poptávají. Trend je takový,

že zákazr.ící chtějí pracovat se spolehlivým
dodavatelem, který dokáže pokrýt většinu
běžných potřeb bez starostí.
Móte ptostor pro pattnery, chcete spolupra-

covat s resellery?
Hledáme resellery a paltnely, kteří b1. s námi

chtěli spolupracovat. Časem bychom mohii
nabídnout prostředí á la ,,inkubátor vývoje

kanceláŤských ap1íkací...Pokud pŤijde někdo,
kdo má co nabídnout, třeba speciální službu,

za1ínavý software nebo nový produkt pro
kanceláře, a pokud bychom to mohli zařadit
do našeho portfolia, tak zájem o spo1upráci
určitě máme. ]de nám opravdu o win-win
partnerství, zajímají nás inovativní technologická řešení pro naše zákazníky, Potenciální
partneři s inovativními nápady se mohou
obracet přímo na mě'

lak by takovó strategickd spoluprdce s tesellery IT mohla fungovat?
Potenciální páltnel má třeba nový software,

hardware nebo technologickou aplikaci, kterou sárn nedokáže marketingově uchopit,

prodávat nebo nasadit do distribuce. My
takovým rese]lerům pomůžeme, protože
jsme silní v obchodní činnosti, distribucj
a logistice, ale hlavně v našem portfo1iu je
něko1ik tisíc aktivních zákazníků, kterým

dokážeme nové produkty a služby nabídnout

v našem kompletním portfoliu.
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