Case Study da OKI
Setor: Cuidados de saúde

Solução: Managed Print Services Local: Alemanha

Deegenbergklinik,
em Bad Kissingen
Sobre o cliente
O desafio
Na Deegenbergklinik, o mais importante é a recuperação: aqui, os pacientes
com distúrbios metabólicos, mas também aqueles que sofrem de doença
coronária ou problemas ortopédicos, podem envolver-se ativamente na sua
própria recuperação e tratamento. Podem encontrar uma nova abordagem
à sua própria nutrição e receber dicas sobre como incorporar exercício e
desporto no quotidiano, mesmo depois de sair da clínica. Mas aqui não são
só os pacientes que precisam de reabilitação; a gestão da impressão na
clínica precisava urgentemente de uma revisão total.

TRABALHO ENVOLVIDO NO PROCESSO
DE ENCOMENDA REDUZIDO EM

99,9%

A Deegenbergklinik, em Bad
Kissingen, é um especialista clínico
na área da reabilitação de pacientes
com doenças cardíacas, vasculares
e circulatórias, doenças metabólicas
e distúrbios do sistema de suporte
e de locomoção. 189 funcionários
cuidam de 4500 pacientes por ano
na clínica.

Um grupo de projeto de funcionários composto por
um engenheiro de TI, um programador e a Assistente
Executiva, Dorothea Deeg, que possui um MBA,
abordaram o problema da reorganização planeada
do sistema de gestão da impressão no início de 2014.
Para a Deegenbergklinik, era muito importante ter em
consideração os requisitos e a experiência do maior
número possível de funcionários: "O nosso objetivo era
reduzir a carga de trabalho de todos os envolvidos". É
assim que Deeg descreve o anúncio do concurso para o
projeto, em janeiro de 2013.
Anteriormente, eram utilizadas cerca de 30 impressoras,
fotocopiadoras e scanners diferentes, de fabricantes
distintos, na receção, no escritório, nas salas dos
médicos e nos consultórios, bem como na cozinha. Estes
equipamentos necessitavam de diferentes consumíveis,
os quais eram adquiridos centralmente, junto de um
fornecedor de serviços externo. Quando o contrato
expirou, deu-se a oportunidade perfeita para padronizar
a situação em relação aos equipamentos e reorganizar a
gestão dos consumíveis. O armazenamento dos diferentes
consumíveis era trabalhoso e exigia muito espaço. As
encomendas de substituição eram realizadas manualmente
e exigiam muito tempo. Acerca da situação anterior,
Deeg refere: "Em primeiro lugar, o funcionário tinha de

reparar que a impressora precisava de um novo toner
porque o desempenho não era suficientemente bom.
Em seguida, preenchia uma encomenda. A encomenda
ia para o armazém e daí era enviada aos nossos antigos
fornecedores de serviços. A remessa chegava ao armazém
central, onde alguém tinha de localizar o comprador.
Só nesse momento a encomenda podia ser entregue e
finalmente o toner era trocado. O processo demorava
pelo menos 30 minutos por encomenda e era demasiado
complicado. Além disso, os nossos custos de impressão
também tinham subido enormemente". Assim, já era tempo
de mudar alguma coisa e o caminho a seguir era claro: as
impressoras e os equipamentos multifunções tinham de ser
provenientes de um único fornecedor com um processo de
encomenda automático para os consumíveis.

A solução
O projeto foi anunciado em janeiro de 2013: "No total,
analisámos quatro fornecedores", relembra Deeg. "Optar
pela OKI foi uma decisão intimamente ligada à escolha
dos retalhistas. A Bürocenter Langer é uma empresa
reputada e há muito estabelecida em Bad Kissingen.
Como a Langer é, simultaneamente, Premium Partner e
de serviços do fabricante, a OKI participou no concurso e
acabou por conseguir ganhar a Deegenbergklinik com os
seus produtos e as suas condições.

"A OKI tratou imediatamente do assunto e

Resumo das vantagens:

resolveu rapidamente o problema. Depois

• Custos de impressão reduzidos

desta situação, tudo funcionou corretamente

•	Poupanças de tempo
graças aos procedimentos
automatizados e aos eficazes
processos de encomenda

também no que se refere à monitorização;
todos os dispositivos funcionam sem
problemas e verificamos uma poupança
significativa em termos de tempo e dinheiro.
Resumidamente, não podíamos estar mais

•	Maior transparência e controlo
de custos

satisfeitos."
Dorothea Deeg, Assistente Executiva, Deegenbergklinik

Em novembro de 2013, foram instalados os novos
equipamentos em apenas três dias, mantendo as operações
em curso. Embora a implementação do hardware, incluindo
a ligação de rede, tenha sido rapidamente concluída
sem problemas, demorou um pouco para acontecer o
mesmo com o software: "Demorei um pouco a perceber
que os relatórios não correspondiam. Utilizamos algo
chamado PrintSuperVision System, que consiste num
sistema de monitorização que transmite dados como,
por exemplo, a quantidade de impressão de determinada
pessoa em determinado dispositivo. Simultaneamente, os
processos de encomenda decorrem automaticamente. Só
após algumas semanas, reparei que as informações dos
relatórios diários não indicavam os mesmos resultados
que os dados dos relatórios automatizados", explica Deeg.
Consequentemente, a OKI fez ajustes no software. "A OKI
tratou imediatamente do assunto e resolveu rapidamente
o problema. Depois desta situação, tudo funcionou
corretamente também no que se refere à monitorização;
todos os dispositivos funcionam sem problemas e
verificamos uma poupança significativa em termos de
tempo e dinheiro. Resumidamente, não podíamos estar
mais satisfeitos." É desta forma que Deeg resume o
resultado do projeto para a Deegenbergklinik.

Além dos habituais requisitos de os dispositivos serem
económicos e ecológicos, havia ainda alguns requisitos
específicos: "Uma função de digitalização para Word é
uma grande ajuda para o funcionamento diário da clínica",
explica Deeg em relação ao perfil de requisitos em
relação aos sistemas multifunções. "Se em vez de uma
imagem recebermos um documento Word da digitalização,
podemos integrá-lo no ficheiro eletrónico do paciente
muito mais facilmente. A OKI conseguiu oferecer-nos
imediatamente esta funcionalidade muito útil. Isso foi uma
clara vantagem", refere Deeg. O contrato escolhido foi o de
aluguer com tudo incluído, que inclui todos os serviços, por
exemplo, consumíveis, assistência e entrega.

As vantagens
Com estas condições, a clínica de reabilitação beneficia
de uma redução significativa dos custos em alturas
em que se regista um grande volume de impressão,
comparativamente à solução anterior. Além de se
conseguir reduzir os custos de impressão, o tempo que
os funcionários poupam, graças ao eficiente processo
de encomenda e aos curtos fluxos de trabalho, tem um
impacto significativo. Só os funcionários autorizados
têm acesso às impressoras e apenas a dispositivos
predefinidos, ou aos respetivos substitutos, em caso

"Uma função de digitalização para Word é uma grande ajuda para o funcionamento diário
da clínica. Se em vez de uma imagem recebermos um documento Word da digitalização,
podemos integrá-lo no ficheiro eletrónico do paciente muito mais facilmente. A OKI conseguiu
oferecer-nos imediatamente esta funcionalidade muito útil. Isso foi uma clara vantagem."
Dorothea Deeg, Assistente Executiva, Deegenbergklinik

de avaria. A predefinição da impressão é agora preto, o
que ajuda a empresa a cumprir a quota contratualmente
acordada.
Atualmente, cada impressora notifica automaticamente a
OKI quando são necessários consumíveis, de acordo com
uma definição que é possível configurar individualmente.
A encomenda é enviada, o funcionário de TI é informado
através de um email automático e o toner é fornecido
através de um serviço de entrega diretamente ao utilizador
do dispositivo, no escritório correto, ainda antes de o
toner acabar! "O processo é incrivelmente eficiente e
facilita muito as nossas vidas. Eliminou 99,9% do trabalho
envolvido no processo de encomenda", refere Deeg
animadamente. A substituição é muito simples; ainda
assim, todos recebem formação e agora todos podem ser
responsáveis pela sua própria impressora", explica Deeg.
Assim, a equipa de TI fica com mais tempo livre para tratar

de coisas mais importantes. "Também acho fantástico o
processo de substituição do toner. Praticamente não há
desperdício, pois o toner antigo é colocado no saco e na
caixa de cartão do novo toner. As caixas de cartão são
colocadas no nosso armazém central e recolhidas pela OKI
em intervalos regulares, momento em que são transferidas
para um processo de reciclagem sustentável. Assim, nós
não precisamos de fazer nada e ficamos com a consciência
tranquila a nível ambiental."

O futuro
Desde a instalação das impressoras e dos sistemas
multifunções da OKI, a clínica tem poupado tanto em
termos de custos diretos de impressão como em termos
de processos de trabalho, tempo e dinheiro. Com esta
otimização, a clínica consegue manter-se focada naquilo
que realmente interessa: a saúde dos pacientes.

As imagens destinam-se a fins ilustrativos e proveem de arquivos de imagens. Não refletem os produtos ou serviços da empresa.

Os Smart Managed Print Services da OKI incluem várias análises e métodos a pensar na praticabilidade através dos quais a OKI pode verificar e
determinar os custos e os processos relacionados com a impressão de uma empresa. A OKI analisa as necessidades e os requisitos do cliente, e
cria uma oferta que é personalizada ao cliente individual. Os funcionários dos nossos departamentos de vendas e de desenvolvimento trabalham
em conjunto com parceiros-chave para garantir que os nossos clientes beneficiam ao máximo dos nossos Managed Print Services.
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