Case Study da OKI
Setor: Serviços de saúde

Solução: Managed Print Services

OKI facilita a gestão
de impressão na
Proxy Biomedical

Localização: Irlanda

Sobre o Cliente
A Proxy Biomedical, localizada
em Spiddal, na Irlanda, é uma
das principais empresas inovadoras
no desenvolvimento de produtos

O Desafio
De acordo com Kieran Maloney, responsável técnico e de operações na Proxy
Biomedical, a empresa não é diferente de PMEs com dimensões semelhantes
no que diz respeito a impressão, e a sua equipa de 26 elementos - envolvidos
em tarefas como produção, engenharia, planeamento e contabilidade - tinha as
questões e problemas habituais associados a um conjunto de equipamentos de
impressão ultrapassados.

A solução

MPS OKI

utilizando tecnologia de biomateriais
patenteada. A empresa presta um
serviço de valor acrescentado,
auxiliando na investigação e
desenvolvimento translacional, e
atualmente está envolvida na
investigação, desenvolvimento e
fabrico de dispositivos médicos

Maloney foi abordado pela TecSupport, empresa parceira de TI, que lhe
sugeriu que ponderasse a hipótese de contratar um serviço de outsourcing de
impressão. Esta era uma opção que a Proxy Biomedical nunca tinha ponderado.

IMPLEMENTAÇÃO EM

médicos de próxima geração,

5

equipamentos

utilizados em cirurgia, engenharia de
tecidos e farmacologia.

"Nunca tinha ouvido falar dessa solução", diz Maloney.
"A minha experiência anterior tinha sido a trabalhar em
grandes empresas multinacionais onde todos os serviços
de TI eram realizados pelo próprio pessoal da empresa e o
recurso a serviços externos nunca tinha ocorrido".
Tendo sido convencido pela especialista em TI, TecSupport,
acerca das vantagens dos Managed Print Services (MPS),
a OKI foi convidada a realizar uma auditoria aos processos
de impressão da Proxy Biomedicals. "A OKI verificou como
usávamos as nossas impressoras e o que estávamos a
gastar em consumíveis, fatura de impressão, custos de
manutenção, entre outros", diz Maloney.

Na sequência da auditoria, a OKI apresentou à Proxy
Biomedical uma proposta sobre a forma como poderia
beneficiar da utilização de MPS. "O que me agradou mais
na proposta foi que, além de haver uma redução nos
custos, interessava-me sobretudo o facto de a OKI recolher
todas as nossas impressoras antigas e substituí-las com
equipamento totalmente novo. E se houvesse algum
problema com a manutenção, viriam fazer a reparação ou
substituir as máquinas. Além disso, o toner estaria incluído
durante a vigência do contrato", diz Maloney.

"	(Anteriormente) tínhamos problemas com

Resumo das principais vantagens:

manutenção e o respetivo custo. Com a

• Hardware atualizado

OKI esse custo está incluído no contrato,

•	Manutenção e monitorização
remota do equipamento

por isso, se algo avariar, a impressora é
substituída ou reparada como parte da
oferta e sem custos adicionais. Há uma
grande vantagem para nós".

•	Gestão de consumíveis
automatizada
• Melhor visibilidade financeira

Kieran Maloney, responsável técnico e de operações, Proxy Biomedical

A OKI substituiu seis das impressoras existentes da
Proxy Medical por cinco equipamentos OKI, que incluíam
uma combinação de quatro MFPs a cores e mono (um dos
quais era A3) e uma impressora mono A4.
Os equipamentos da OKI eram topo de gama e tinham
especificações avançadas que excediam os dispositivos
a ser substituídos. Alguns destes equipamentos eram
multifunções (MFP), que proporcionam aos utilizadores
um verdadeiro "centro de impressão" graças às funções de
impressão, digitalização, digitalização para e-mail, cópia
e fax.

As Vantagens
Um dos aspetos interessantes da instalação foi a motivação
associada à mesma. Normalmente, muitos clientes
consideram a redução de custos como o principal benefício,
mas neste caso era a reposição do equipamento de
impressão antigo com equipamento novo, para além da
manutenção e consumíveis incluídos no contrato. "Foi o
serviço que nos levou a usar os Managed Print Services da
OKI mais do que qualquer redução de custos", diz Maloney.

Outras vantagens dos Managed Print Services para a
Proxy Medical estão relacionadas com as funções geridas
remotamente. Por isso, por exemplo, se houver um
problema com uma máquina, a OKI tem a opção de aceder
à mesma e fazer a reparação remotamente ou de ir às
instalações do cliente e resolver quaisquer problemas
no local.
Toners e cartuchos de impressão também são
encomendados automaticamente quando as máquinas
detetam que os níveis de tinta estão a ficar reduzidos.
Quando é atingido um determinado nível, uma mensagem
automática é enviada para a OKI. Os cartuchos/toners são
enviados imediatamente.
Ultrapassando as questões iniciais, Kieran Maloney diz-se
muito satisfeito com a solução de Managed Print Services
da OKI. "Atualmente estou muito satisfeito em comparação
com o tipo de problemas de impressão que tínhamos antes.
Por exemplo, como as nossas impressoras estavam a ficar
ultrapassadas, tínhamos problemas com manutenção
e o respetivo custo. Com a OKI esse custo está incluído
no contrato. Por isso, se algo avariar, a impressora é
substituída ou reparada como parte da solução contratada
e sem custos adicionais. Assim, há uma grande vantagem
para nós".

"	Se recomendaria a OKI? Sim. Muito do trabalho administrativo foi externalizado, temos
poupanças financeiras e de tempo, para além de termos eliminado preocupações e
custos de manutenção".
Kieran Maloney, responsável técnico e de operações, Proxy Biomedical

O Futuro
"Se recomendaria a OKI? Sim. Muito do trabalho
administrativo foi externalizado, temos poupanças
financeiras e de tempo, para além de termos eliminado
preocupações e custos de manutenção. Para nós, os custos
fixos são uma questão importante. Agora sei qual vai ser o
valor da minha fatura de impressão para todo o ano. No ano
passado não foi assim. A nossa impressão está agora mais
planeada e é mais previsível".

Não conhecendo anteriormente o conceito de MPS, agora
Maloney é um defensor do sistema. "O pessoal teve uma
boa experiência com os equipamentos. Os Managed Print
Services são o futuro. Faz todo o sentido subcontratar
se tivermos em conta as reduções de custo e outros
benefícios envolvidos".

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 ferramentas e métodos experimentados e testados que são utilizados
para descobrir qual é o estado atual dos processos e dos custos relacionados com impressão 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.
www.oki.com/eu
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