Case Study da OKI
Indústria: Comércio grossista

Solução: Managed Print Services

Localização: Áustria

Planear a impressão
no setor empresarial
Sobre o cliente
O desafio
Um cliente empresarial como a QUESTER Baustoffhandels GmbH, uma empresa
do Grupo CRH, não pode ser conquistado sem uma oferta impressionante e um
excelente serviço de assistência ao cliente.
Enquanto há cinco anos era dada maior importância à uniformização dos
contratos e dos acordos de nível de serviço, em 2016, Michael Janisch, Diretor
de Tecnologias da Informação da QUESTER, centrou a atenção para uma série
de novos requisitos. Os objetivos de Michael centraram-se especificamente em
atingir níveis mais elevados de eficiência em toda a empresa, bem como em
encontrar mais reduções de custos e em aperfeiçoar os processos.

CUSTOS DE
IMPRESSÃO

reduzidos em

6%

Com mais de 50 000 clientes,
a QUESTER, uma empresa
austríaca comerciante de materiais
de construção e ladrilhos,
é considerada uma das maiores
do mercado na Áustria. A empresa
integra, desde 2005, o Grupo CRH,
cuja sede se situa em Dublin,
na Irlanda. Com 3 900 representações
em 31 países, o Grupo CRH é líder
mundial no setor dos materiais
de construção.

Produtos da QUESTER para utilização em interiores e exteriores

"Embora o objetivo de um escritório sem papel ainda não

A solução

se tenha concretizado no setor dos materiais de

Em primeiro lugar, em colaboração com o consultor da

construção, sempre fui um defensor convicto na afirmação
de que ‘a perfeição é finalmente alcançada não quando
já não há nada a acrescentar, mas quando já não há nada
a subtrair’, explica Michael, esclarecendo a visão
de otimização da QUESTER.
Em conjunto com a sua equipa, o Diretor de TI supervisiona
a infraestrutura e os sistemas nas 23 instalações
da QUESTER. O conceituado distribuidor de materiais

OKI, ponderou-se que funções seriam necessárias para
cada local e cada departamento – por exemplo, em que
medida era necessária a impressão a cores, a digitalização
ou a compatibilidade com o tamanho de papel A3. A ideia
subjacente à estrutura inicial consistiu em apresentar
menos dispositivos: "Este foi outro elemento do conceito
que me agradou. Poderíamos acrescentar equipamentos
em qualquer altura, caso alguns congestionamentos se

de construção emprega cerca de 560 trabalhadores na

tornassem patentes", afirma Michael.

Áustria. Devido à dimensão da empresa, a administração

O Diretor de TI da QUESTER também manifestou muito

e o apoio ao cliente eram um fator de tempo.
Consequentemente, era crucial que o novo conceito
de impressão na QUESTER incluísse a menor diversidade
de modelos possíveis e que os interfaces do utilizador
fossem uniformizados, para que necessitassem
de poucas instruções

claramente a sua opinião em termos de apoio e processos.
"A OKI provou que consegue fornecer-nos um apoio regional
muito bom." O objetivo do novo ciclo contratual consistiu em

"Um fator que considerei verdadeiramente
fundamental foi o facto de a implementação
ter sido concluída sem qualquer interrupção.
A OKI proporcionou-nos uma transição suave

Resumo das principais vantagens:
• F
 uncionamento das impressoras
simples e uniformizado
• Redução dos custos de impressão

e sem qualquer risco. Também ficámos

• Implementação sem interrupções

impressionados com a excelente assistência

• I mpressoras mono de elevado
desempenho e posicionamento
estratégico de impressoras a cores
e multifunções

pessoal que recebemos da OKI na Áustria
e, apesar da forte concorrência, a solução
revelou-se a ideal para nós."
Michael Janisch, Diretor de TI, QUESTER

• Assistência e consultoria
especializadas

encurtar o processo de assistência entre a OKI e o parceiro

permitiu à QUESTER reduzir os custos de impressão em

de TI subcontratado, com vista a um funcionamento mais

seis por cento. As potentes impressoras mono ES7131dnw

eficiente. O departamento de TI da QUESTER pretendia

são essencialmente utilizadas para imprimir notas de

implementar o método comprovado de controlo de custos

entrega e recibos, em que a impressão monocromática

de impressão mediante a atribuição de trabalhos de

representa aproximadamente 95 % do volume total de

impressão a centros de custo, para transparência

impressão da QUESTER. Os restantes cinco por cento

e rastreabilidade dos custos. Ficou igualmente satisfeito

consistem em cartazes, brochuras e outros materiais

com a maior simplicidade do processo de pedidos
automatizados de consumíveis.
A OKI recomendou à QUESTER um total de 247 impressoras,
incluindo os modelos ES5162dnw e ES8453dnv, uma vez que
estes satisfaziam as necessidades da empresa em termos
de funcionamento simples e uniformizado.
Apesar de o número total de modelos se ter mantido em
seis dispositivos diferentes, o novo conceito de impressão

de pontos de venda produzidos pelos departamentos de
vendas e marketing, que são realizados eficazmente por
69 impressoras a cores e multifunções (MFPs).

"Este é outro elemento do conceito que me agrada. Podemos acrescentar dispositivos em
qualquer altura, caso alguns congestionamentos se tornem patentes."
Michael Janisch, Diretor de TI, QUESTER

QUESTER, especialista em materiais de construção e ladrilhos

As vantagens

O futuro

• Custos calculáveis

A proposta apresentada pela OKI ao maior distribuidor

• Faturação mensal de consumíveis, com ou sem hardware
• Vasta seleção de impressoras LED e MFPs para

segunda vez consecutiva, desta vez para novos modelos

impressões monocromáticas, a cores, A4/A3/A3+ e

de impressoras e multifunções no âmbito de um programa

impressoras matriciais da OKI

atrativo de Serviços de Gestão de Impressão (MPS). A

• Opções flexíveis e exequíveis de personalização
• Manutenção e assistência técnica no local no dia seguinte
durante todo o período do contrato de MPS

austríaco de materiais de construção foi bem-sucedida pela

QUESTER beneficiou de custos de impressão quantificáveis
e de assistência e manutenção no local para mais 5 anos do
seu contrato.

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.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd
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