Case Study da OKI
Setor: Educação

Solução: Managed Print Services

Localização: Irlanda

A OKI é um bom negócio para
a Dublin Business School
Sobre o Cliente
A Dublin Business School (DBS) é a
maior universidade privada da Irlanda.
Criada em 1975, a DBS foi reconhecida

O Desafio
Como em qualquer grande organização, as TI desempenham um papel importante
no funcionamento diário da DBS. Uma das áreas de TI que estava a ser alvo
de maior insatisfação para a organização era a impressão, especialmente em
termos de custos e de utilização. Ao longo dos anos, a DBS reuniu um conjunto
de diferentes impressoras e equipamentos multifunções de vários fornecedores,
com diferentes contratos de nível de serviço (SLA) que geraram confusão entre os
utilizadores, o departamento de TI e o pessoal responsável pelas instalações.

como um centro de negócios e de
contabilidade, que disponibilizava
cursos em horário pós-laboral para
estudantes em preparação para os
exames de órgãos oficiais de
contabilidade. O sucesso e uma
reputação crescente neste campo
levaram a escola a expandir o seu
funcionamento para oferecer cursos a
tempo inteiro e a tempo parcial em
contabilidade, marketing e instituições
financeiras. Desde então, a escola
alargou o seu programa a áreas como,
por exemplo, direito, artes,

CUSTOS

DE IMPRESSÃO
COM REDUÇÃO de
APROXIMADAMENTE

comunicação social, ciências sociais,

30%

humanidades e psicologia.

Darren Costello, Eddie Ormonde (DBS) e David Quinn (OKI Systems Ireland)

De acordo com Eddie Ormonde, responsável de TI na
Dublin Business School, parecia que cada pessoa na
faculdade tinha a sua própria impressora individual.
"Tinha-se tornado quase impossível controlar a situação
porque tínhamos tinteiros por todo o lado", afirma
Ormonde. "Quando as impressoras eram removidas e
substituídas, ninguém informava o pessoal responsável
pelo armazenamento, que acabava por acumular imensos
tinteiros para equipamentos eliminados. Para ser sincero,
era uma grande confusão".

"Não conseguíamos controlar bem os custos. Sabíamos
que eram absurdos, mas não era possível controlá-los.
Num caso tivemos pessoas a imprimir milhares de folhas
numa impressora mais pequena em vez de usar uma com
maior capacidade, uma diferença de custos significativa de
12 cêntimos por página em vez de 1 cêntimo por página".

"	Os custos mensais previstos passaram de
2687 € para cerca de 1700 €. Isso
representa reduções de quase 1000 € por
mês. Agora sabemos quais são os custos
mensais porque eles são fixos. Isto significa
que o departamento financeiro da DBS está
muito satisfeito".
Eddie Ormonde, responsável de TI, Dublin Business School

A Solução
Ormonde falou com Darren Costello, o parceiro de
TI independente e fiável da DBS, que tem uma vasta
experiência em gestão e fornecedores de impressão.
Costello recomendou a OKI como tendo a melhor solução
de Managed Print Service (MPS) para dar resposta às
necessidades da universidade, e com capacidade para
organizar um processo de auditoria sem compromisso para
a DBS.
"Depois de visitar as instalações da DBS, fiz uma auditoria
completa das suas necessidades de impressão e dos
custos existentes", afirma Costello. "Queríamos oferecer
uma solução que eliminasse imediatamente todas as
chamadas para o serviço de apoio técnico, reduzisse
significativamente os custos e criasse maior eficiência nos
seus cinco edifícios".
Foi elaborada uma proposta que destacou as poupanças
identificadas ao nível mensal, trimestral e anual. "Era uma
proposta bastante detalhada", afirma Ormonde. "Quando
vimos tudo 'preto no branco' tornou-se mais fácil".

Resumo das principais vantagens:
•	Redução de custos de
aproximadamente 30%
•	Gestão de consumíveis
automatizada
•	Maior visibilidade financeira e
controlo orçamental
•	Gestão de impressora sem
complicações

A instalação de 33 novas impressoras e equipamentos
multifunções a cores e mono foi executada e posta a
funcionar em dois dias - algo ainda mais notável visto que
foi implementada em cinco edifícios no centro de Dublin.
"Estou nesta atividade há muito tempo e não é frequente
ver processos de instalação de TI que corram tão bem",
afirma Ormonde.

As Vantagens
Uma das caraterísticas mais atrativas da solução da OKI
para a DBS era o facto de os novos equipamentos avisarem
a OKI quando precisavam de tinteiros novos, utilizando uma
função de encomenda automática.
Além disso, adotar a solução de MPS da OKI permitiu à DBS
obter uma redução de custos de aproximadamente 30 por
cento.
"Os custos mensais previstos passaram de 2687 € para
cerca de 1700 €", diz Ormonde. "Isso representa reduções
de quase 1000 € por mês. Agora sabemos quais são os
custos mensais porque eles são fixos. Isto significa que o
departamento financeiro da DBS está muito satisfeito".

"	Estou nesta atividade há muito tempo e não é frequente ver processos de
instalação de TI que corram tão bem".
Eddie Ormonde, responsável de TI, Dublin Business School

Dublin Business School, Irlanda

Ao resumir a experiência da implementação de MPS da
OKI, Ormonde disse que, além da redução significativa de
custos, o benefício-chave para a DBS foi a externalização
do centro de suporte para as impressoras. "Agora o pessoal
das nossas instalações já não precisa de um grande stock
de tinteiros não utilizados e de estar sem saber quais são
as respetivas impressoras. Ou de tinteiros que não têm
uma impressora associada porque ela foi eliminada.
Também já não temos as complicações associadas ao
centro de suporte para as impressoras, uma vez que isso é
assumido pela OKI. E do ponto de vista do pessoal das
finanças e contabilidade, agora já sabem quais serão os

nossos custos de impressão mensais. Para além disso,
todos os utilizadores receberam máquinas novas que são
mais rápidas e mais eficazes do que aquelas que tinham
antes - assim, todos ganharam, todos beneficiaram de
alguma forma".

O Futuro
Ormonde diz que ficou satisfeito por ter seguido as
recomendações de Costello: "Tem sido fantástico
trabalhar com a OKI e eu não teria qualquer problema
em recomendar a empresa ou em colaborar com ela
novamente no futuro".

O programa Smart Managed Print Services da OKI engloba um conjunto de ferramentas e métodos experimentados e testados que são utilizados
para descobrir qual é o estado atual dos processos e dos custos relacionados com impressão de uma organização. Só após este trabalho é que
a OKI pode criar uma proposta profissional à medida dos requisitos específicos do cliente. Os nossos comerciais e engenheiros trabalham em
estreita colaboração com os nossos principais parceiros para oferecerem soluções de impressão gerida com o máximo valor para o cliente.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

