Case Study da OKI
Setor: Venda a retalho

Solução: Managed Print Services

Localização: Áustria

Uma solução
multifunções que
oferece tranquilidade ao
especialista em pneus
Thomas Plankenauer

Sobre o cliente
Especialista em pneus, a Thomas
Plankenauer é uma empresa familiar
que tem vindo a crescer há décadas.
A Thomas Plankenauer começou por

O desafio

reparar pneus de bicicleta e galochas

Para que os funcionários das 17 sucursais do especialista em pneus consigam
encarregar-se dos carros dos seus clientes, os procedimentos da empresa
têm de funcionar como um relógio. Todos os anos, na Thomas Plankenauer são
impressos quase um milhão de páginas. Por este motivo, a empresa tem uma
necessidade específica de uma solução de impressão económica e intensiva e
que garanta fiabilidade ao nível do produto. A venda, instalação, manutenção
e armazenamento dos pneus e das jantes são assegurados nas sucursais da
empresa, enquanto pequenos escritórios locais processam todas as tarefas
administrativas. Estes escritórios são responsáveis pela impressão de notas de
entrega e faturas, digitalização de identificações e outros documentos e cópia
de diversos documentos.

MPS da OKI
IMPLEMENTAÇÃO EM

17

Sucursais

de borracha, em 1926. Agora, mais de
90 anos depois, os seus sucessores
gerem 17 sucursais da Plankenauer,
bem com 15 oficinas Fastbox. A Thomas
Plankenauer GmbH tem sede em St.
Veit an der Glan, Áustria, e fornece
produtos e serviços para os clientes
privados, empresas (com ou sem frota)
e revendedores.

"De um modo geral, os dispositivos funcionam sem problemas. As impressoras OKI são
a escolha certa para a nossa empresa. Sempre que surgiram dúvidas durante a fase de
implementação do projeto, o nosso supervisor coordenou tudo centralmente, tanto a nível
internacional como em conjunto com os nossos parceiros regionais de assistência técnica."
Rudolf Fischer, diretor de TI e infraestrutura, Thomas Plankenauer GmbH

Plankenauer, sucursal de Graz

Rudolf Fischer é responsável pela infraestrutura de TI da
Plankenauer: "Obviamente podemos gerir redes de dados
e servidores a nível central, mas os nossos dispositivos
multifuncionais são partilhados pelas nossas sucursais e
têm de estar disponíveis para os nossos funcionários os
utilizarem quando necessário."

contrato, desde que o problema não possa ser resolvido
remotamente ou por telefone", explicou Fischer.

Em colaboração com a OKI, foi desenvolvida para a
Plankenauer uma solução que permitia uma poupança de
custos. As 17 sucursais imprimem até 50 000 páginas por
ano, logo, a principal prioridade da empresa era proteger o
sistema contra falhas. "O nosso sistema de impressão tem
de estar disponível em permanência, sem longos períodos
interrupção", explicou o diretor de TI. Um requisito adicional
era que o novo toner fosse automaticamente encomendado
e entregue quando o equipamento fica com pouco toner e
precisa de substituição.

As vantagens

A solução
A OKI propôs um plano de taxa fixa para fornecimento de
Managed Print Services à Plankenauer durante 5 anos.
Para a empresa, foi selecionado o MFP mono A4 ES7170dn,
um equipamento robusto e económico com um excelente
desempenho de impressão e elevada capacidade de
toner. Com o móvel e o segundo tabuleiro de papel, o
MFP transforma-se num prático dispositivo autónomo. A
Plankenauer decidiu manter os seus anteriores dispositivos
no local por precaução, para utilizar apenas em situações
de emergência. "A OKI selecionou para nós um parceiro de
serviços que garantia uma excelente cobertura na zona sul.
A opção de assistência no dia seguinte está incluída no nosso

Obviamente, todos os consumíveis são automaticamente
reabastecidos. Assim que o nível do toner do MFP desce
abaixo de 10%, a OKI garante a entrega de um toner de
substituição.
Rudolf Fischer está satisfeito com a
nova solução de impressão da OKI.
"De um modo geral, os dispositivos
funcionam sem problemas. As
impressoras OKI são a escolha certa
para a nossa empresa. Sempre
que surgiram dúvidas durante a
fase de implementação do projeto,
o nosso supervisor coordenou
tudo centralmente, tanto a nível
internacional como em conjunto com
os nossos parceiros regionais de
assistência técnica. Isto foi muito útil
durante a fase inicial de lançamento."

Rudolf Fischer,
Diretor de TI e infraestrutura,
Thomas Plankenauer GmbH

O futuro
A Plankenauer está confiante de que tem o melhor acordo
possível com o seu programa de MPS para um período de
cinco anos. Com novas impressoras instaladas e um contrato
de assistência incluído, a Plankenauer tem uma melhor
visibilidade da sua estabilização de custos, bem como
tranquilidade relativamente à manutenção e à utilização
diária do seu parque de impressão.

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 gerida com o máximo valor para o cliente.
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