Case Study da OKI
Setor: Finanças

Solução: Managed Print Services

Local: Espanha

A LABORAL Kutxa faz
parceria com a OKI para
melhorar os processos e
o serviço aos clientes

Sobre o Cliente
A LABORAL Kutxa representa uma
abordagem diferente ao setor

O desafio

bancário, alicerçada na cooperação

O banco enfrentou vários desafios relativamente à gestão de documentos, a
maioria dos quais específicos ao setor de serviços financeiros. Por um lado,
o facto de existirem várias agências com scanners e impressoras locais em
quase todas as secretárias tornava a gestão difícil e exigente. Os consumíveis
gastavam-se com frequência e o processo de novas encomendas resultava
muitas vezes em atrasos nas operações empresariais e de impressão. Por outro
lado, o banco tinha dificuldade em medir com precisão as despesas de impressão
de cada agência. As próprias agências mostravam dificuldade em assumir o
controlo da sua utilização e dos custos de manutenção associados.

220 MFPS SMART DA OKI

INSTALADOS EM

368
sucursais

e no compromisso com a sociedade.
Os funcionários são coproprietários
do banco e os clientes fazem parte
da essência de tudo o que fazem. O
seu principal objetivo é a satisfação
dos clientes e a criação de riqueza e
de emprego na comunidade. Estão
igualmente empenhados em diminuir
o seu impacto ambiental através da
redução das impressões no escritório.

Para um banco, estas questões eram naturalmente de
menor importância, quando comparadas com o desafio
maior de assegurar total segurança e conformidade
documental. O manuseamento de formulários, a recolha
de dados e a digitalização, nomeadamente durante a
integração de novos clientes, eram operações demoradas e
estavam frequentemente sujeitas a erros humanos. Estes,
aparentemente, pequenos inconvenientes acumularam-se de tal forma que chegavam a ameaçar a produtividade
dos funcionários e a satisfação dos clientes. Além disso,
desviavam a atenção da LABORAL Kutxa do seu objetivo
empresarial central: a ajuda às comunidades.
"Como se costuma dizer, "as primeiras impressões são as
que contam". A ativação da conta é a primeira forma de
ilustrar o tipo de experiência que o cliente pode esperar
no nosso banco. Se não for feita corretamente, quebrase o voto de confiança.", Joseba Maruri, Diretor de TI,
LABORAL Kutxa

A solução
Para ajudar a satisfazer as necessidades de um maior
controlo sobre os custos de impressão, foram implementadas
as Smart Solutions da OKI, na sede do banco em Mondragón.
As Smart Solutions da OKI continuam a oferecer uma
monitorização contínua do parque de impressoras aos
gestores de TI do banco, para identificar os problemas de
manutenção com antecedência. Estas soluções também
aumentaram a visibilidade financeira e o controlo do
orçamento nas agências.
Em seguida, procedeu-se à instalação de 220 MFPs Smart
A4 da OKI em 368 agências, servindo 2200 utilizadores. Os
equipamentos para grupos de trabalho representavam já
poupanças significativas para o banco, quando comparados às
quase mil impressoras que existiam anteriormente. Os novos
MFPs foram fáceis de instalar e já estavam configurados.
Asseguravam também uma manutenção mais simples na
sede e uma impressão sem problemas nas agências.

"A LABORAL Kutxa representa uma

Resumo das principais vantagens:

abordagem diferente ao setor bancário,

•	Melhoria dos processos voltados
para o cliente

alicerçada na cooperação e no compromisso
com a nossa sociedade. O nosso principal
objetivo é a satisfação dos clientes e a
OKI está a ajudar-nos a criar um modelo
responsável."
Joseba Maruri, Diretor de TI, LABORAL Kutxa

•	Maior segurança na autenticação
de utilizadores
•	Digitalização de documentos e
processos automatizados
•	Alocação dos custos de impressão e
maior visibilidade financeira
•	Assistência no local e com
monitorização contínua e resposta
imediata no prazo de quatro horas

A elevada qualidade de produção de cor oferecida pela
tecnologia LED digital exclusiva da OKI e a versatilidade
de suportes dos novos equipamentos traduziam-se na
impressão de documentos internos e de material de
marketing para o cliente com a mesma eficácia. Atualmente,
para efetuar impressões a cores, basta que os funcionários
incluam a palavra "cor" no nome do ficheiro do documento,
caso contrário, a predefinição converte automaticamente a
tarefa para monocromático (escala de cinza). Isto permite
poupar tempo a selecionar as definições da impressora e
evita custos de impressão a cores desnecessários.

A assistência permanente e no local oferece ao banco a
monitorização contínua de todo o sistema, uma resposta
imediata e reparações no prazo de quatro horas após a
deteção da falha, bem como a substituição automática de
consumíveis.

As vantagens

A nova solução da OKI facilita a digitalização de documentos
e a automatização de processos manuais. O processo de
integração, por exemplo, foi drasticamente simplificado.
Agora, em vez de os funcionários digitalizarem os
documentos dos clientes, enviarem-nos para uma máquina
local e procederem ao respetivo envio por e-mail para a
sede, os documentos são enviados imediatamente para
a equipa central de validações a partir do MFP Smart.
Isto resulta na simplificação do processo e numa melhor
experiência do cliente.

O banco já verificou que existem vantagens significativas
resultantes da solução da OKI. Estas incluem uma maior
produtividade dos funcionários e uma maior eficiência nos
processos com os clientes. Os funcionários desfrutam agora
de impressões a qualquer momento e em qualquer lugar,
através da autenticação de utilizadores e da impressão
remota. Esta funcionalidade permite aos utilizadores
autorizados imprimir documentos em qualquer impressora.

Os utilizadores são agora responsáveis pelos próprios
custos de impressão. Cada operação de impressão é
monitorizada e armazenada para posterior análise e criação
de relatórios. Como resultado, verificou-se uma redução
do desperdício de papel e consumíveis, e os documentos
confidenciais já não são deixados junto à impressora.

"Como se costuma dizer, "as primeiras impressões são as que contam". A ativação da conta
é a primeira forma de ilustrar o tipo de experiência que o cliente pode esperar no nosso banco.
Se não for feita corretamente, quebra-se o voto de confiança."
Joseba Maruri, Diretor de TI, LABORAL Kutxa

O futuro

A partir de 25 maio de 2018, o Regulamento geral sobre
a proteção de dados (GDPR) terá um impacto direto na
forma como os bancos lidam com a integração de clientes
e gerem os seus dados. Os bancos terão obrigação legal de
identificar e conhecer os clientes, sendo que são também
obrigados a verificar a identidade do cliente a partir de
um documento de identidade oficial e que não esteja
danificado. Esta obrigação aplica-se a clientes novos e
existentes, e todas as informações terão de ser tratadas de
forma confidencial.
A OKI dará continuidade à parceria com a LABORAL Kutxa
para ajudar a enfrentar estes desafios futuros, contribuindo
para a melhoria da conformidade, confidencialidade
e segurança documental tendo em conta este novo
regulamento.
Para além disso, a abordagem por vários canais,
caracterizada por uma visão individualizada do cliente,

está a tornar-se rapidamente numa área competitiva para
os bancos, uma vez que os clientes esperam comunicações
e ofertas altamente personalizadas em todos os canais que
utilizam. Muitas empresas conseguiram melhorar os seus
resultados entre 50 e 100%, combinando vários canais para
reforçar o processo de integração*.
A proposta de valor da OKI permite que os bancos
desenvolvam uma abordagem multi-canal que resulta na
produção interna de materiais de elevada qualidade e que
vai além da impressão administrativa.
"A LABORAL Kutxa representa uma abordagem diferente ao
setor bancário, alicerçada na cooperação e no compromisso
com a nossa sociedade. O nosso principal objetivo é a
satisfação dos clientes e a OKI está a ajudar-nos a criar
um modelo responsável.", Joseba Maruri, Diretor de TI,
LABORAL Kutxa.
*Jim Marous, coeditor do The Financial Brand e editor do www.digitalbankingreport.com

As imagens apresentadas são apenas para fins de ilustração, foram retiradas do banco de imagens e não representam a gama de serviços ou produtos da empresa.

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.
www.oki.com/eu
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