Case Study da OKI
Setor: Venda a retalho

Solução: OKI Pro9431

Localização: Alemanha

Möbel Rieger escolhe a
OKI para promover o seu
mobiliário doméstico

Sobre o cliente
No que se refere a lojas de médiadimensão de mobiliário doméstico na
Alemanha, a Möbel Rieger é uma das
empresas familiares de maior sucesso.

O desafio

Sob o lema "Tudo o que precisa

Para garantir que as suas lojas de mobiliário doméstico têm o melhor aspeto
possível, a Möbel Rieger tem uma forte equipa de merchandising visual
constituída por 30 pessoas e que abrange seis marcas. A maioria do material
promocional da empresa é produzida internamente em seis impressoras de
escritório. Ficou decidido que a Möbel Rieger precisava de centrar a sua atenção
na impressão de materiais para os pontos de venda, o que implicava maior
eficiência e eficácia.
A empresa utiliza impressoras OKI em combinação com uma solução de
software PRESTIGEenterprise e um conceito personalizado de impressão
interna disponibilizado pela The ROG Corporation GmbH. A implementação
de impressoras OKI assegura perfeição na produção de todos os materiais
impressos em todos os formatos até SRA3.
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para ter uma casa bonita", o grupo
empresarial Möbel Rieger tem mais de
1500 funcionários em onze localizações
em Bade-Vurtemberga e Turíngia - e
aproximadamente 200 000 metros
quadrados de espaço comercial. Para
além de uma vasta gama de mobiliário
e acessórios de alta qualidade, a Möbel
Rieger oferece também um pacote
único de serviços para satisfazer as
necessidades dos seus clientes.

Impressão de elevada qualidade de etiquetas de informação e de etiquetas de preço em formato A6 numa impressora OKI.

A empresa precisa de etiquetas de preços, pósteres
promocionais e banners de teto, bem como folhetos e
expositores para os seus eventos em loja – todos em
conformidade com a imagem de marca da Möbel-Rieger
e a sua distintiva utilização da cor vermelha. "O material
promocional é fundamental para as vendas e deve refletir a
nossa imagem corporativa no espaço comercial", afirma o
diretor executivo Benno Rieger. "Por este motivo, temos de
garantir que o nosso material impresso é o mais apelativo
possível e é produzido de uma forma económica. Isto é
agora possível graças à impressão digital e ao software
mais recente".

A solução
No início de 2014, a Hardware-Express GmbH, um parceiro
local autorizado da OKI, contratou a The ROG Corporation
GmbH para criar um conceito global sustentável para
o futuro. Trata-se de uma empresa de consultoria
especializada em tecnologia de impressão e integração, com
sede na cidade Bávara de Regensburg e com escritórios
localizados em Augsburg, Nuremberga e Colónia.
"Começámos o projeto com a avaliação do estado atual de
cada loja, o que revelou um cenário bastante diversificado

em termos de equipamentos de impressão. Eram também
utilizadas de forma isolada diversas soluções de software",
explica Tobias Weber, diretor geral da The ROG Corporation.
A solução que foi posteriormente fornecida pela The ROG
Corporation GmbH foi concebida para criar, planear e
distribuir todas as comunicações promocionais de impressão
utilizando o software PRESTIGEenterprise. A plataforma
de software fornecida pela Online Software AG assegura
uma gestão clara e profissional de pósteres, que centraliza
o design e a gestão de materiais de promoção e os distribui
às diferentes lojas. Durante o processo, a HardwareExpress GmbH assegurou a introdução e implementação do
PRESTIGEenterprise, que eliminou a diversidade de software
utilizado entre as diferentes lojas do grupo Rieger – algo
que era difícil de gerir do ponto de vista administrativo.
No seguimento da colaboração com a Hardware-Express
GmbH, o hardware de impressão também foi atualizado e
padronizado durante o projeto com a duração de 11 meses.
Todas as impressões atualmente efetuadas nas lojas
Möbel Rieger, em formatos que vão desde A6 a SRA3, são
agora asseguradas com a OKI Pro9431dn (anteriormente
a ES9431dn), uma impressora com toner LED a cores. As
impressoras a jato de tinta são utilizadas para publicidade em
grandes formatos.

"No departamento já não vivemos sem a

Resumo das principais vantagens:

OKI Pro9431dn. Os três tabuleiros de papel
proporcionam-nos uma maior flexibilidade,
pois é possível adicionar diferentes formatos
de papel em cada tabuleiro".
Andrea Berger, diretor de merchandising visual, Möbel Rieger

As vantagens
A Möbel Rieger optou pela impressora a cores OKI
Pro9431dn para impressão de todos os materiais
promocionais desde o pequeno formato até ao formato
SRA3. As impressoras laser LED da OKI foram uma
revelação para o departamento de merchandising visual,
onde anteriormente a equipa trabalhava com impressoras
de jato de tinta. "A escolha da OKI representa a escolha
de um fabricante com reputação de produtos resistentes
e fiáveis, mesmo após uma utilização intensiva", explica
Tobias Weber.
A OKI Pro9431dn é particularmente adequada para
grandes grupos de trabalho e tem um ciclo de trabalho de
impressão médio que pode chegar a 25 000 páginas por
mês. A primeira página a ser impressa demora apenas
oito segundos e o dispositivo pode imprimir até 28 páginas
A3 a cores por minuto, o que a torna a impressora ideal
para o ocupado departamento de merchandising visual
da Möbel Rieger. "No departamento já não vivemos sem
a OKI Pro9431dn", afirma Andrea Berger, diretor de
merchandising visual da Möbel Rieger. "Os três tabuleiros
de papel proporcionam-nos uma maior flexibilidade,
pois é possível adicionar diferentes formatos de papel
em cada tabuleiro. As opções de formato A6 e A3 são
particularmente úteis para nós. Podemos imprimir
sinalética de informação de pequena dimensão e etiquetas
de preços, prontos a utilizar em formato A6.

•	Elevada capacidade e fiabilidade de
desempenho da Pro9431dn
•	Qualidade de impressão nítida em
tamanhos de letra menores
•	Eficiência com poupança de tempo na
impressão de pósteres A3 sem cortes

A capacidade de imprimir em A3 significa que já não
precisamos de efetuar cortes nos nossos pósteres de
publicidade finais".
A OKI Pro9431dn suporta também papel até 320 grs,
mesmo em impressão duplex. Além disso, a partir do
tabuleiro multifunções, é possível imprimir em cartão
fino com gramagem até 360 grs, bem como banners até
1,32 metros de comprimento graças ao percurso plano
de alimentação de papel da impressora. Geralmente
as etiquetas de preço e as placas de especificações de
produto têm de apresentar muitas informações, pelo que
a Berger aprecia o facto de poder imprimir tamanhos de
letra menores com clareza graças à elevada resolução de
impressão de 1200 x 1200 dpi da impressora.
Todas as impressoras da OKI utilizadas pela Möbel Rieger
incluem uma garantia de três anos e a Hardware-Express
GmbH assegura toda a manutenção no local, vendas de
produtos e outros serviços. As impressoras OKI funcionam
com um sistema automatizado de gestão de consumíveis,
o que significa que se o toner descer abaixo de um nível
predefinido, é automaticamente encomendado outro online.
A Möbel Rieger beneficiou também de um preço negociado
para compra conjunta de toners para todas as localizações.
Em suma, a OKI Pro9431dn é um equipamento económico.
Enquanto o toner preto standard imprime até 51 000 folhas
em A4, o toner a cores imprime até 42 000.

"A escolha da OKI representa a escolha de um fabricante com reputação de produtos
resistentes e fiáveis, mesmo após uma utilização intensiva."
Tobias Weber, diretor geral da The ROG Corporation

Amostras de impressão OKI em formatos entre A6 e A3

No decorrer do projeto, a Möbel Rieger conseguiu
automatizar a manutenção do seu parque de impressoras e
reduzir os custos de consumo. A quantidade de suportes de
impressão utilizada pelo departamento de merchandising
visual foi também significativamente reduzida. Além disso,
a The ROG Corporation consolidou todas as formas de
materiais de marketing para a Möbel Rieger num total
de apenas doze. Foi definido um perfil ICC para cada
impressora gráfica e disponibilizado ao controlador de
impressora. A potente gestão de cor garante que todas
as impressões produzidas no mesmo papel pela OKI
Pro9431dn, na rede Möbel Rieger, têm um aspeto idêntico.
Isto ajuda não só a uniformizar o aspeto de todas as lojas
de mobiliário doméstico, como também possibilita a
distribuição dos volumes de impressão pelas impressoras
OKI na rede de forma simples e sem variações ao nível da
qualidade.

O futuro
"O projeto Möbel Rieger é um exemplo perfeito de como
com planeamento profissional, a combinação de hardware
e software modernos com modelos inovadores de vendas e
serviços permite gerar valor acrescentado para o cliente",
afirma Weber. "A Möbel Rieger já não tem de suportar os
incalculáveis custos de um sistema de TI e de impressão
desatualizado. Em vez disso, o material promocional é
agora produzido de uma forma eficiente e padronizada com
custos mensais calculáveis e em conformidade com as
diretrizes centrais".
"Estamos muito satisfeitos com a implementação no
departamento de merchandising visual", acrescenta Andrea
Berger. "Na minha opinião, o objetivo que definimos de
produzir materiais de publicidade padronizados de forma
económica e eficiente em todas as lojas foi totalmente
alcançado".

A OKI é pioneira em tecnologias de impressão inovadoras, desde LED digital a cor de alta definição. Oferecemos um portfólio de produtos e
soluções galardoados, permitindo que empresas de todas as dimensões e orçamentos otimizem os fluxos de trabalho de impressão e documentos,
e obtenham comunicações impressas focadas, vibrantes e de elevada qualidade.
www.oki.com/eu
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