Case Study da OKI
Indústria: Saúde

Solução: Integração de uma frota de impressoras
com sistema de automação

Localização: Turquia

As impressoras OKI ajudaram
a empresa farmacêutica turca
Selçuk Ecza Deposu a aumentar
a eficiência de impressão
Sobre o Cliente
A Selçuk Ecza Deposu é uma empresa

O desafio

familiar que iniciou a sua atividade a

Como distribuidor, a nível nacional, de vários medicamentos essenciais à
vida, maximizar a eficiência da distribuição e cumprir os prazos de entrega é
fundamental para a Selçuk Ecza Deposu. O cliente estava à procura de uma
solução prática e económica para a sua infraestrutura de impressão, de modo
a poder imprimir notas de entrega e faturas para cada encomenda enviada. Em
média, são distribuídas 2000 caixas por linha de distribuição, perfazendo um
volume de impressão de cerca de 60 milhões de páginas.

10 de outubro de 1958. Com um início
muito modesto, quando contava com
apenas um veículo para distribuir os
medicamentos, utilizando bicicletas
com cestos para fazer as entregas a
farmácias nas proximidades, a Selçuk
Ecza Deposu é hoje a mais antiga e
notável empresa no setor farmacêutico,
com 6500 funcionários e 103 lojas
espalhadas pela Turquia.

60

MILHÕES DE PÁGINAS IMPRIMIDAS ANUALMENTE

"Garantir uma resposta no local, no prazo máximo de quatro horas, em 103 lojas espalhadas por um
país da dimensão da Turquia, é um grande desafio por si só e estamos a fazer os impossíveis para
proporcionar total tranquilidade ao nosso cliente", disse Hamdi Yankovan, gestor na Bürosarf.

O departamento de TI do cliente foi abordado por um
revendedor de valor agregado que propôs uma solução
em que o custo mensal por impressora rondava os 80 000
dólares. "Este valor era demasiado elevado e ultrapassava
o orçamento. Entramos em contacto com a Bürosarf
(parceira de TI da OKI) para que nos fornecesse uma
solução adequada", afirmou Mustafa Keles, gestor do grupo
de TI.

A solução
A OKI já tinha ligações à Selçuk Ecza Deposu, visto que a
empresa já utilizava as robustas impressoras matriciais de
elevado desempenho da OKI para impressão administrativa
intensiva (para efeitos de contabilidade, recursos
humanos, etc.), com a parceira de TI da OKI, a Bürosarf, a
proporcionar-lhes apoio pró-ativativamente há 13 anos.
Para este novo projeto da OKI, a Bürosarf e a Selçuk
Ecza Deposu trabalharam em conjunto para preparar um
plano que integrasse o sistema de automação utilizado
nas lojas com impressoras da OKI. Tendo em conta os
grandes volumes de impressão esperados e o facto de
as impressoras instaladas terem de funcionar a altas
velocidades, foi escolhida a impressora OKI ES7131. O
cliente queria uma impressora compacta com um tempo
rápido de saída da primeira impressão, o que, mais uma
vez, foi uma grande vantagem para a OKI. Isto resultou na
implementação de mais de 120 impressoras da OKI.

As vantagens

as impressoras da OKI estão integradas no sistema
de automação utilizado nas lojas. Todo o processo de
automação reduziu significativamente os atrasos e as lojas
estão a utilizar as mais recentes tecnologias. Além disso,
isto permitiu que o cliente pudesse fazer lentamente a
transição de impressoras matriciais para impressoras LED
de alta definição da OKI.
"Outro benefício importante que retiro do projeto é ter um
produto testado e comprovado da OKI e um fornecedor
fiável como a Bürosarf", afirmou Mustafa Keles, gestor do
grupo TI.
"Temos orgulho em ter a Selçuk Ecza Deposu como uma
das nossas maiores contas de clientes e um dos maiores
pontos de referência na Turquia", disse Hamdi Yankovan,
gestor na Bürosarf. "Garantir uma resposta no local, no
prazo máximo de quatro horas, em 103 lojas espalhadas
por um país da dimensão da Turquia, é um grande
desafio por si só e estamos a fazer os impossíveis para
proporcionar total tranquilidade ao nosso cliente", disse o
Sr. Yankovan.

O futuro
Serão distribuídas mais impressoras à medida que os volumes
de impressão aumentarem. Olhando para os benefícios que
resultaram deste projeto, teremos todo o gosto em abordar novas
soluções que a OKI possa fornecer para reduzir os custos gerais de
impressão e aumentar a eficiência.

As vantagens incluem uma poupança nos custos e uma
redução de gastos com recursos humanos, visto que

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 soluções de impressão geridas com o máximo valor para o cliente.
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