Case Study da OKI
Setor: Automóvel

Solução: Managed Print Services

Localização: Kilkenny & Carlow, Irlanda

Ganhar eficiência com a
ajuda dos Managed Print
Services da OKI
Sobre o cliente
Michael Lyng fundou o negócio
em 1996 e continua a impulsionar
esta empresa 100% familiar. Com

O desafio
A empresa tinha 15 impressoras em 3 localizações distintas. Dentro
dessas localizações, as impressoras estavam colocadas em locais
distantes, incluindo na receção e nas oficinas. E o equipamento como, por
exemplo, os toners para as impressoras, só era encomendado quando
acabava. Assim sendo, os colaboradores passavam o seu tempo a efetuar
encomendas de toners manualmente numa base ad hoc. Uma vez que a
falta de equipamento não era antecipada nem planeada, o resultado eram
períodos durante os quais as impressoras não podiam ser utilizadas.
O tempo de inatividade das impressoras parecia inevitável.

Produtividade, Custo, Manutenção

Solução
MPS da OKI

o foco contínuo no crescimento, a
empresa garantiu os franchises
da Mitsubishi e da Hyundai e,
mais recentemente, tornou-se no
revendedor principal da Ford em
Kilkenny. Atualmente, possui três
localizações – duas em Kilkenny
e uma em Carlow – oferecendo
serviços de vendas, manutenção e
todos os serviços de apoio a carros,
carrinhas e 4x4. Neste momento, é
um dos concessionários automóveis
mais bem geridos no país com
uma concentração contínua na
prestação de serviços excelentes e
de qualidade superior a um preço
competitivo.

Quando os toners de substituição eventualmente chegavam,
não estavam etiquetados com o nome de ninguém nem

As vantagens
Atualmente, a Michael Lyng Motors está a tirar partido

de nenhuma impressora. Isto levava a que o equipamento

das vantagens dos Managed Print Services da OKI de três

recentemente chegado fosse arrumado ou levado pela

diferentes formas: produtividade, custos e manutenção.

pessoa errada para uma necessidade futura que essa
pessoa pudesse vir a ter. Adicionalmente, esta situação
era agravada pela incompatibilidade dos toners desviados,
usados em impressoras que não era suposto.

Produtividade: atualmente, quando a quantidade de toner
de uma impressora é inferior a 30% da sua capacidade, uma
encomenda de substituição é efetuada automaticamente
sem qualquer intervenção humana. Esses 30% foram

A empresa estava a enfrentar dois desafios, os custos de

cuidadosamente calculados para garantir que a substituição

impressão elevados e a perturbação da produtividade,

chegue normalmente ao local antes de o toner acabar. A

ambos visíveis para o fornecedor de TI da empresa, a

OKI também forneceu stock de segurança; tal proporciona

Business IT Solutions (BITS).

uma garantia adicional de que as impressoras permanecem

A solução

utilizáveis durante o processamento da encomenda.

A BITS propôs a Padraig McCluskey, Diretor-geral, que a

Um elemento essencial para alcançar este ponto é garantir

Michael Lyng Motors utilizasse os Managed Print Services

que as peças encomendadas automaticamente vão para a

da OKI. A BITS apresentou melhorias de produtividade

impressora correta após a entrega. Tal é conseguido porque

e poupanças de custos convincentes, e a Lyng Motors

cada impressora possui o seu próprio endereço IP – o seu

concordou com a proposta.

endereço exclusivo na Internet.

"Reduzimos os nossos custos de impressão,
melhorámos a produtividade e praticamente
eliminámos o tempo de inatividade da
impressora. O nosso único arrependimento é

Resumo das principais
vantagens:
• Produtividade
• Custos

não termos começado a utilizar os Managed

• Manutenção

Print Services da OKI mais cedo. Esperamos

• Um contrato de MPS

criar uma relação longa com a OKI e
continuar a desenvolver a nossa empresa."
Padraig McCluskey, Diretor-geral, Michael Lyng Motors.

A peça de substituição é entregue no local com uma

Outra vantagem desta monitorização de utilização é a

etiqueta exclusiva do endereço IP; a encomenda que

identificação das impressoras mais utilizadas. Tal permite

contém a peça está etiquetada com o nome da impressora

que as impressoras mais utilizadas sejam trocadas por

à qual está destinada – assim como o nome do utilizador

outras com menor utilização, equilibrando assim os

mais frequente dessa impressora.

tempos de vida útil das impressoras. Os Managed Print

A monitorização automática do desempenho não
está limitada aos níveis de toner. Também existe a
monitorização automática da utilização da impressora ao
longo do tempo, e da quantidade de páginas impressas.
Tal permite encomendar automaticamente as peças de

Services também permitem à Lyng Motors distinguir
entre a impressão a preto e branco e a cores, permitindo
assim à empresa mudar de impressão a cores para preto e
branco quando a impressora a cores (mais exigente) não é
necessária.

substituição quando necessário. Esta monitorização

Esta automação poupa muito tempo e confusão.

da utilização fornece à empresa a confiança de saber

O funcionamento sem problemas das impressoras reduziu

que a necessidade de qualquer serviço será detetada

o stress e, mais importante, disponibilizou muito tempo

automaticamente.

que os colaboradores da Michael Lyng Motors podem agora

Adicionalmente, garante que o desempenho da impressora

dedicar a tarefas mais produtivas.

não é reduzido pela utilização do equipamento depois da
respetiva data de final da vida útil.

Custos: o negócio também possui uma maior segurança
relativamente aos custos e este nivelamento previsível

A BITS apresentou melhorias de produtividade e poupanças de custos gerais convincentes

dos mesmos ajuda as projeções e os fluxos de caixa,

da OKI. Por vezes, podem reunir informações suficientes

ambos essenciais para qualquer empresa. Para além

para corrigirem eles próprios o problema. Se necessitarem

desta maior previsibilidade dos custos, também ocorreu

da ajuda da OKI, é possível que a OKI consiga resolver

uma redução geral dos custos de impressão por página.

o problema remotamente. Se não for possível resolver

Esta redução foi alcançada, em parte, pela utilização de

o problema remotamente, um técnico da OKI realiza

impressoras com especificações mais elevadas, mais

prontamente uma visita ao local e as peças problemáticas

duradouras e que utilizam menos toner.

são reparadas ou substituídas.

Manutenção: mesmo quando ocorre um problema

O futuro:

com uma impressora, atualmente existe um sistema

Com a implementação dos Managed Print Services da OKI

de manutenção mais eficaz. Basta ao utilizador da
impressora aceder ao site da OKI, abrir um "caso" sobre
o problema e obter feedback sobre o mesmo diretamente

na Michael Lyng Motors, as vantagens para os resultados e
para a produtividade já são visíveis.

"Reduzimos os nossos custos de impressão, melhorámos a produtividade e praticamente eliminámos o tempo de inatividade da impressora."

www.oki.com/eu
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