Case Study da OKI
Setor: Venda a retalho

Solução: Managed Print Services

OKI disponibiliza Managed
Print Services à empresa
de mobiliário HARDECK

Localização: Alemanha

Sobre o Cliente
Fundada em Bochum, na Alemanha,
em 1937, a HARDECK é uma empresa
familiar de mobiliário que se encontra

O desafio

atualmente na sua quarta geração.

Durante muitos anos, a HARDECK foi conhecida como um revendedor
convencional de mobiliário com a loja HARDI, em Bochum, cujo público-alvo
era o segmento dos jovens adultos. Inicialmente, a equipa de TI da empresa,
gerida por Joachim Barthel, assumia internamente todo o trabalho e serviços
de TI, incluindo a substituição de dispositivos, novas aquisições e assistência.
A empresa começou a expandir-se em 2014 com a abertura de duas outras
sucursais em Senden, próximo de Munique, e Bramsche (Baixa Saxónia),
juntamente com uma outra sucursal em Hilden, perto de Dusseldorf, que foi
oficialmente inaugurada no verão 2015.

A cultura da empresa baseia-se na

Este crescimento súbito apresentou uma série de novos desafios para o
departamento de TI. As novas lojas continuaram a utilizar os seus próprios
equipamentos e sistemas de TI e verificou-se um elevado crescimento no
número funcionários da HARDECK que dependiam dos serviços internos de TI.

localizações diferentes na Alemanha.

PARQUE DE IMPRESSORAS

IMPLEMENTADO
COM MAIS DE

500

dispositivos

tradição e na experiência, centrada na
implementação de uma abordagem
ao negócio inovadora, dinâmica e
sustentável. Por exemplo, a loja da
HARDECK em Bochum é a primeira loja
de mobiliário de sempre da Europa com
consumo zero de energia. Atualmente,
a empresa emprega 1400 funcionários
em seis lojas de mobiliário, em quatro
As lojas situam-se na Renânia do
Norte-Vestefália e Baixa-Saxónia e
totalizam 160 000 metros quadrados de
área comercial.

HARDECK, sucursal de Hilden

Como resultado, a equipa de TI despendia cada vez mais
tempo na resolução de problemas da nova cadeia.

A solução

"Para mim era claro que precisávamos de um bom conceito
que nos permitisse rapidamente padronizar os diferentes
ambientes de TI", explica Barthel. "Precisávamos de
encontrar a abordagem certa para a substituição do antigo
equipamento nas lojas que tinham sido adquiridas. A minha
equipa necessitava também de apoio externo urgente
para garantir que a implementação era bem-sucedida. Em
última instância, queríamos criar uma infraestrutura de
impressão com um preço competitivo, transparente e fácil
de utilizar."

A Sinell EDV Zubehör GmbH, uma empresa de sistemas de TI
com sede em Monheim am Rhein, colaborou com a HARDECK
durante vários anos como parceiro de serviços de TI. Em
colaboração com a Sinell, a empresa de mobiliário efetuou
uma análise abrangente para analisar a sua diversificada
infraestrutura de impressão. Na sequência deste processo,
foi elaborado um conceito inicial que oferecia uniformidade
de sistemas, linhas de serviço, materiais consumíveis e
aplicações em todas as localizações. Barthel consultou
diversos fornecedores e acabou por escolher uma parceria
com a OKI.

Um desafio especial que a HARDECK enfrentou foi o facto
de precisar de uma solução de software. A empresa utiliza
terminais "thin client" que podem ser administrados
remotamente, como uma alternativa fiável e económica
em termos de custos e de energia aos PCs. As impressoras
utilizadas nas estações de trabalho de atendimento ao
cliente nas lojas HARDECK são controladas através destes
terminais "thin client" e são, por isso, ligadas através
de USB e não estão presentes na rede. Isto significa
que não era possível selecionar os endereços IP das
impressoras, embora isto se revelasse fundamental para a
implementação contratual de um pacote de impressão de
taxa fixa.

A HARDECK e a equipa de gestão revelaram-se inicialmente
impressionados pela forte relação custo-benefício da OKI
Executive Series. Além disso, foi também uma ajuda o facto
do pessoal da HARDECK estar familiarizado com a marca
OKI, visto que a empresa já utilizava diversos produtos OKI,
tais como as impressoras LED e matriciais, que Barthel
descrevia como "dispositivos de alta qualidade com uma vida
útil bastante longa".

A solução compreenderia a total substituição de todos os
anteriores sistemas da empresa, provenientes de diferentes
fornecedores, por impressoras OKI Executive Series
juntamente com a implementação de Managed Print Services
(MPS) da OKI.

"As experiências positivas do passado, as

Resumo das principais vantagens:

consultas aprofundadas e a impressionante
relação custo-benefício acabaram por pesar
a favor da OKI."
Joachim Barthel, gestor de TI, HARDECK

•	Maior fiabilidade com produtos OKI
robustos e de alta qualidade
•	Aumento da eficiência com facilidade
de utilização dos dispositivos
•	Maior visibilidade dos custos de
impressão e utilização

"As nossas experiências positivas com a OKI no passado,
as consultas aprofundadas e a impressionante relação
custo-benefício acabaram por pesar a favor da OKI", afirma
Barthel.

A OKI tem capacidade para responder com flexibilidade
às alterações das necessidades dos clientes. Os novos
dispositivos seguem um processo simples, o que permite a
sua incorporação no contrato existente.

A HARDECK encomendou uma análise externa, que
foi efetuada pela OKI e pela Sinell, para determinar os
requisitos específicos em toda a empresa. O primeiro
grupo a ser levado em consideração foi o dos vendedores
individuais nas lojas. A empresa decidiu disponibilizar
uma impressora a cada consultor, em vez de disponibilizar
algumas impressoras a nível central, para que estes
nunca precisassem de sair de junto de um cliente
antes da assinatura do contrato. A segunda análise foi
do departamento de marketing da sede em Bochum,
que produz diversos documentos, incluindo formatos
de impressão gráfica para o ponto de venda. Para o
departamento de marketing foram selecionados dispositivos
OKI substancialmente mais potentes, pois estes dispositivos
seriam mais adequados para os elevados volumes de
impressão e a qualidade profissional necessários para
produzir materiais de marketing.

Foi também desenvolvida uma solução para os terminais
"thin client". Em conjunto com especialistas em software
da OKI, o fabricante japonês de terminais "thin client"
programou controladores personalizados para a solução
da HARDECK. Ao longo de todo o processo, a cooperação
internacional recebida foi muito positiva. "As coisas
avançaram de forma um pouco mais lenta do que eu
gostaria", recorda Barthel, "mas foi desta forma para que
diferentes países e estruturas hierárquicas pudessem
estar envolvidos e, no geral, correu muito bem. Ficámos
muito impressionados com a disponibilidade da OKI para
responder às nossas necessidades específicas". Após
quatro meses de programação, incluindo uma fase de
testes, estava pronto um controlador operacional e a Sinell
iniciou a implementação.

Aquando da conclusão do projeto, as lojas de mobiliário
tinham não só um equipamento novo e padronizado, como
a sede em Bochum tinha também beneficiado de um
investimento significativo em equipamento de TI melhorado.
Hoje em dia, a HARDECK utiliza mais de 500 dispositivos OKI
como parte do seu programa de MPS.

"Durante todo o processo, a colaboração com a OKI foi
muito positiva, principalmente os aconselhamentos
que disponibilizaram", afirma Dirk Fischer, diretor
de projetos da Sinell. "A implementação do projeto,
incluindo o desenvolvimento de software, fase de testes e
implementação passo-a-passo dos dispositivos em cada loja
de mobiliário demorou um ano a concluir e todas as fases
decorreram sem problemas."

"Ficámos muito impressionados com a disponibilidade da OKI para responder às nossas
necessidades específicas de cliente."
Joachim Barthel, gestor de TI, HARDECK

Ponte da loja HARDECK, em Bochum

As vantagens
O resultado final foi uma solução personalizada para as
necessidades muito específicas e variáveis da empesa, com
um conceito de serviço padronizado e um desempenho de
alto nível.
Os processos de trabalho foram otimizados, os processos
internos foram simplificados e os custos foram
substancialmente reduzidos.
A resposta dos funcionários da HARDECK ao novo
equipamento de TI foi também muito positiva. Como a
tecnologia é fiável, os funcionários conseguem concentrarse no seu trabalho e isso traduz-se num elevado aumento
da produtividade. As impressoras são intuitivas e uniformes
em todas as sucursais, garantindo a facilidade de utilização.
A padronização dos dispositivos simplificou também
significativamente as tarefas do serviço de apoio interno e
apoio imediato de primeiro nível disponibilizado pela equipa
de Barthel.

"Os nossos recursos de TI estão novamente disponíveis
para serem solicitados para trabalhos mais exigentes que
precisem de ser executados. Até o nosso departamento
financeiro reconheceu a maior transparência em termos
de tempo e de custos de impressão como sinais claros de
progresso", afirma Barthel.

O futuro
A substituição de dispositivos e a otimização contínua
da solução atual fazem agora parte da gestão normal e
quotidiana do escritório. Decorrem reuniões regulares entre
a HARDECK, a Sinell e a OKI, que mantêm também contacto
entre as reuniões, para garantir que tudo funciona sempre
corretamente. "A nossa colaboração é muito bem-sucedida
e muito divertida", afirma Fischer, descrevendo a situação.
Os três parceiros partilham uma visão otimista da sua
cooperação, principalmente porque a HARDECK tem planos
para continuar a expandir-se no futuro.

O programa Smart Managed Print Services da OKI engloba um conjunto de métodos e ferramentas experimentados e testados que são utilizados
para estabelecer qual é o estado atual dos custos e processos relacionados com as impressões 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 Managed Print Services com o máximo valor para o cliente.
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