Case Study da OKI
Setor: Retalho

Solução: M
 FPs e impressoras da OKI como um serviço
de gestão

Localização: Wiltshire

A OKI proporciona suporte
prático e traz tranquilidade
à Oak Furniture Land
Sobre o Cliente
O desafio:
Para manter o estatuto de líder do mercado, a Oak Furniture Land está
sempre à procura de formas para obter a melhor qualidade de produto /
serviço possível ao preço mais competitivo. No entanto, quando começou
a trabalhar com os materiais informáticos fornecidos pelo revendedor de
TI, AMC, a Oak Furniture dispunha de uma combinação de impressoras
Xerox e Ricoh, o que obrigava a uma combinação confusa de contratos e
consumíveis.

MFPs DA OKI EM TODAS AS

84

LOJAS

A Oak Furniture Land é o maior
retalhista de mobiliário em
madeira verdadeira do Reino
Unido. Atualmente com 84 salas
de exposição e a abrir mais
brevemente, a missão é arrojada
e aparentemente rigorosa:
disponibilizar mobiliário em
madeira 100% maciça aos clientes
a um preço imbatível. Estão
focados na qualidade, pois "nunca
utilizamos aglomerados de madeira
nem MDF", e, em seguida, eliminam
os intervenientes dispendiosos
através de conceção própria e
do fabrico através de contratos
exclusivos. Esta é apenas uma
das várias formas de alimentar
uma cultura de apoio à "atitude
positiva", que tem origem nas
raízes de start-up da empresa.

Tal como outros retalhistas, necessitava de equipamentos

e queríamos ter a certeza de que as máquinas da marca

nas lojas e nos escritórios para imprimir recibos, papéis

escolhida seriam capazes de aguentar os rigores de uma

financeiros, materiais de pontos de venda (PoS) e outros

loja movimentada, por exemplo."

documentos. Precisava ainda de digitalizar documentos,
tais como contratos financeiros, e de os arquivar e gerir

Por fim, a Oak Furniture Land queria que o fornecedor e

de forma centralizada. Contudo, o espaço que não está

o revendedor fossem responsáveis pela manutenção e

dedicado às vendas é sempre preciso, pelo que não havia

reparações das impressoras, bem como pela reposição

muito espaço para várias máquinas.

de consumíveis: "Com 84 salas de exposições, é inevitável
ter máquinas avariadas ou sem toner a qualquer

Como critério adicional, as impressoras tinham de ser

momento. Queríamos ter a certeza de que os stocks

"robustas", de acordo com o gestor de TI, James Billet.

seriam repostos automaticamente e que quaisquer

As salas de exposição são movimentadas e as máquinas

reparações e manutenções necessárias seriam realizadas

estão expostas a um tratamento intensivo. "Sem dúvida

imediatamente", conta Billet.

que algumas impressoras são melhores do que outras

"Paul e a equipa da AMC facilitam o

VANTAGENS

serviço, pois basta uma chamada rápida

• Construção

robusta

e direta em caso de problema. Não existe

• Integração

simples com sistemas

um grande centro de atendimento nem

• Gestão

segura dos documentos,
cópia, digitalização, fax e
impressão num único contrato de
MPS

reencaminhamentos sucessivos; a chamada
é atendida diretamente e tudo pode ser
resolvido imediatamente, dado que está tudo
incluído no contrato abrangente de MPS."
James Billet

A solução:

impressoras da Oak Furniture Land estão a ser substituídas

Conforme explica Paul Harland da AMC: "Normalmente,

por modelos da OKI de forma gradual e contínua".

temos de tomar a iniciativa de explicar os Managed Print
Services e as respetivas vantagens aos clientes, e sugerir a

Cada sala de exposição tem um MPF Smart OKI ES7470,

avaliação do respetivo parque de impressão atual para nos

que processa o volume principal do trabalho. As

permitir conceber uma solução mais simples. No entanto,

impressoras B412, pequenas e monocromáticas, funcionam

por ser uma empresa proativa, a Oak Furniture Land já

como backup. O ES7470 permite uma integração perfeita

havia estudado o conceito de MPS e decidira que seria a

com os sistemas existentes através da smart Extendable

melhor opção.

Platform (sXP) da OKI, proporcionando uma gestão
e produção segura dos documentos. A combinação

Billet acrescenta: "Paul Harland, da AMC, apresentou-

de impressão, cópia, digitalização e fax num único

nos vários modelos de impressoras a considerar e o

equipamento permite reduzir o espaço ocupado pelo

dispositivo da OKI era claramente o mais robusto. Agora, as

mesmo.

"Continuamos a abrir novas salas de exposição e com mais de 84 salas e o mesmo número ou
superior de impressoras, não podemos ser nós a cuidar de todas delas, pelo que esta é, de
longe, a melhor solução."
Paul Harland

Enquanto parte integrante do serviço de MPS, está tudo

Embora seja um dado adquirido que este contrato trará

incluído num único contrato simples, onde a encomenda

poupança de custos à Oak Furniture Land, Billet diz que o

e a substituição de consumíveis, tal como a manutenção,

mais importante é a paz de espírito. "Como temos muito

são serviços automatizados. "Sabemos que ocorreu um

movimento durante os fins de semana e os feriados, o

problema antes da própria empresa saber", diz Harland.

nosso contrato de manutenção abrange estes períodos.
Assim, podemos contactar um engenheiro a qualquer

As vantagens:

momento com uma garantia de resultado em quatro horas.

A Oak Furniture Land tem agora uma frota robusta de

Paul e a equipa da AMC facilitam o serviço, pois basta uma

impressoras com manutenção integrada no âmbito dos

chamada rápida e direta em caso de problema. Não existe

Managed Print Services. Suficientemente forte para

um grande centro de atendimento nem reencaminhamentos

resistir a um tratamento intensivo e com funcionalidades

sucessivos; a chamada é atendida diretamente e tudo pode

de armazenamento e digitalização de documentos através

ser resolvido imediatamente, dado que está tudo incluído

de uma VPN com serviços administrativos. Os toners são

no contrato abrangente de MPS.

reabastecidos quando descem a 30% da capacidade. "Nas
impressoras anteriores, o reabastecimento era realizado a

"Continuamos a abrir novas salas de exposição e com mais

10%, pelo que ficámos sem tinteiro em várias ocasiões", diz

de 84 salas e o mesmo número ou superior de impressoras,

Billet.

não podemos ser nós a cuidar de todas delas, pelo que esta
é, de longe, a melhor solução."

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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