Case Study da OKI
Setor: Educação

Solução: Impressoras a cores A4,
MFPs e PaperCut da OKI

Localização: Reino Unido

Clifton High School opta
por um fornecedor único a OKI
Sobre o Cliente
A Clifton High School em Bristol é

O Desafio
A grande diversidade de alunos desta escola, que reúne várias faixas etárias,
implica que qualquer equipamento tenha de ser suficientemente robusto e
fiável para suportar uma utilização intensa e um manuseamento robusto. Isto
é particularmente o caso das impressoras, que são utilizadas por toda a escola
tanto nas salas de aula como nos escritórios.
Nos últimos anos, a escola acumulou uma mistura de diferentes tipos de
impressoras de diversos fornecedores numa base ad hoc. Cada uma destas
era fornecida com um contrato de manutenção diferente, com as suas próprias
condições e contactos individuais. Como tal, os equipamentos precisavam
de uma gama de consumíveis muito diversa, em alturas diferentes e de uma
longa lista de fornecedores. Como resultado, todo o processo de impressão era
demorado e de gestão dispendiosa.

IMPLEMENTAÇÃO
DE MPS DA OKI

atÉ

20

impressoras
a cores A4 e
MFPs

uma escola mista e independente que
possui todos os níveis escolares do infantário ao secundário - com
mais de 500 alunos. Fundada em
1877, é encarada hoje como uma
escola moderna, acolhedora e
academicamente forte.

" O parque de impressão da escola é agora muito mais eficiente e menos dispendioso.
Qualquer manutenção necessária provém da mesma fonte, independentemente do tipo de
impressora, e os toners de maior capacidade permitem que o tempo de inatividade seja menor."
Janos Fulop, gestor de TI, Clifton High School

Sala de aula de informática da Clifton High School

Janos Fulop, gestor dos sistemas de TI e de suporte da
Clifton High School, sugeriu que as diferentes impressoras
tornavam os sistemas ineficientes e que seria necessária
uma consolidação.

A Solução
A melhor forma de racionalizar as funções de impressão da
escola seria padronizá-las com impressoras de um único
fornecedor. Tal medida facilitaria a gestão das impressoras,
ao envolver apenas um único ponto de contacto e um
só contrato de manutenção. A escola passaria também
a beneficiar de economias de escala ao encomendar
consumíveis.
Depois de realizar pesquisas e comparações online, a
escola optou pela OKI como fornecedor do novo serviço,
optando por uma variedade de impressoras a cores A4
e por vários multifunções (MFPs) para digitalizar, copiar
e imprimir. O parque total era composto por cerca de 20
novas impressoras, substituindo a grande coleção de
dispositivos incompatíveis anteriormente utilizados em
toda a escola.
Para racionalizar ainda mais os custos, a escola
também investiu no PaperCut, um software de gestão e
contabilização de impressões de fácil utilização, concebido
para ajudar as organizações a cortar nos custos fixos ao
impedir as impressões não autorizadas.

As Vantagens
"O parque de impressão da escola é agora muito mais
eficiente e menos dispendioso", diz Janos Fulop, gestor
de TI da instituição. "Qualquer manutenção necessária
provém da mesma fonte, independentemente do tipo de
impressora, e os toners de maior capacidade permitem que
o tempo de inatividade seja menor."
O PaperCut foi fácil de configurar e implementar. "É agora
mais fácil gerir um grande número de utilizadores em
constante mudança, para além de o podermos fazer
remotamente através de um interface Web. Tal resultou
em menos desperdício e impressões mais responsáveis.
Também significa que as informações confidenciais
permanecem seguras e protegidas.
"Agora, temos menos problemas em todos os setores",
diz Fulop. "Temos apenas impressões eficientes e de boa
qualidade. Não temos qualquer reclamação."

O Futuro
Com uma nova gama de impressoras a cores e MFPs da OKI
em funcionamento, a Clifton School está muito satisfeita
com as melhorias contínuas na eficiência e nos custos de
impressão.

A OKI é pioneira em tecnologias de impressão inovadoras, desde LED digital a cor de alta definição. Oferecemos um portfólio de produtos e
soluções galardoados, permitindo que empresas de todas as dimensões e orçamentos otimizem os fluxos de trabalho de impressão e documentos,
e obtenham comunicações impressas focadas, vibrantes e de elevada qualidade.
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