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O Rhön Maintal Group reduz
os custos de impressão em
50% com a OKI
Sobre o cliente
O desafio
O Rhön Maintal Group cresceu exponencialmente desde a sua fundação
em 1936, e o mesmo crescimento também se verificou no departamento
de TI. Um dos resultados deste processo foi um ambiente heterogéneo de
impressoras que se tornou confuso ao longo dos anos. Com um total atual
de 60 funcionários, representava um obstáculo significativo para os fluxos de
trabalho do dia a dia. Esta proliferação de impressoras era também uma pedra
no sapato do departamento de TI, por motivos relacionados com os custos.

CUSTOS DE IMPRESSÃO REDUZIDOS EM

50%

O "Zweckverband zur
Wasserversorgung der RhönMaintal-Gruppe" [Associação de
abastecimento de água do Rhön
Maintal Group] foi fundado em
1936 e é uma das associações de
fornecimento de água mais antigas
da Baviera. Atualmente, opera
em 76 municípios, garantindo
um fornecimento seguro de água
potável de ótima qualidade a quase
90 000 habitantes. O Rhön Maintal
Group investe continuamente no
desenvolvimento de recursos de
água adequados, na conformidade
com os requisitos de elevada
qualidade da água e na construção
de uma rede de fornecimento de
água de elevado desempenho.

"Os custos de aquisição de várias tintas e toners eram

recorda Schmitt. "Ficamos também impressionados com
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o facto de o conceito se adaptar com tanta precisão às
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de aquisição, gestão de materiais e suporte de sistemas.

do serviço." Ao trabalhar em conjunto com o Rhön Maintal

"Também tínhamos gastos elevados com os diferentes

Group e a Bürocenter Langer, a equipa da OKI realizou,

processos de aquisição e níveis elevados de stock de
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impressão ao longo de nove meses, incluindo uma análise

A abordagem

detalhada e transparente dos custos e das necessidades.
O resultado desta análise foi um conceito eficiente de

Com o objetivo de obter um fluxo de trabalho mais eficiente

otimização que destacou a substituição do sistema

e custos de impressão inferiores, o Rhön Maintal Group

heterogéneo por sistemas de impressão padronizados

decidiu, em 2013, renovar os processos de impressão.
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Depois de o departamento de TI obter uma ideia inicial
das várias soluções disponíveis no mercado, a OKI
ganhou o contrato ao apresentar um conceito abrangente
e personalizado. Mais especificamente, o fabricante
de impressoras apresentou um conceito de aluguer
personalizado com tudo incluído que incluía não só os
sistemas de impressão LED, mas também consumíveis

Devido à implementação profissional na primeira instalação
e à experiência positiva com os sistemas da OKI, ficou claro
que o Rhön Maintal Group queria alargar a cooperação fiável
com a OKI no final do contrato em 2017. "O funcionamento
uniforme e extremamente intuitivo dos sistemas foi
uma surpresa particularmente bem-vinda para nós. O

como os toners.

processamento dos fluxos de trabalho de impressão do

"A nossa escolha pela OKI foi influenciada, em primeiro

destaca Schmitt.

lugar, pela excelente relação preço/desempenho",

dia a dia é muito mais simples do que era anteriormente",

"O conceito adaptado com precisão às nossas

Resumo das vantagens

necessidades e o nível de profissionalismo

•	Conceito de MPS personalizado
e uma redução de 50% dos
custos

do serviço explicam a incontestabilidade da
nossa escolha."
Bernhard Schmitt, Diretor de aquisição, gestão de materiais e suporte de sistemas
do Rhön Maintal Group

•	Fluxos de trabalho de
administração e aquisição de
TI otimizados
•	Custos de impressão
transparentes
•	Gestão de documentos
melhorada

Outro motivo pelo qual a OKI ganhou o contrato foi o nível

sendo "produção". "Inclui a impressão de fotografias, por

de serviço impressionante que era capaz de disponibilizar

exemplo, para ligações internas, desenhos CAD e esboços

através do respetivo parceiro, o Bürocenter Langer. Assim

arquiteturais."

sendo, o Rhön Maintal Group teve todos os motivos para
concordar com uma extensão do contrato. Em simultâneo,

As vantagens

beneficiou da substituição de todo o hardware por sistemas

Graças à solução da OKI e ao conceito de aluguer com tudo

ainda mais rápidos e fáceis de utilizar. Além das soluções

incluído, que inclui o toner, o Rhön Maintal Group reduziu

já implementadas, o Rhön Maintal Group decidiu incluir

os custos de impressão em 50%. "Somos agora capazes de

dois equipamentos multifunções A3 (MFPs). "Utilizamos

processar os nossos muito elevados volumes de impressão

principalmente as funcionalidades de cópia e digitalização

e cópia a um custo muito inferior, e o investimento ficou

disponibilizadas por estes sistemas para os esboços de

totalmente saldado no período de dois anos", conta

ligações de água ou os planos grandes em A3 dos nossos

Schmitt. "Os fluxos de trabalho de administração e

arquitetos", explica Schmitt.

aquisição de TI melhoraram significativamente, e temos

A solução

agora uma visão geral muito mais transparente dos
custos e dos volumes de impressão." O gestor de TI gosta

O Rhön Maintal Group utiliza atualmente os seguintes

particularmente da função de encomenda automática.

sistemas da OKI: além dos novos MFPs A3, o Grupo

"Quando um toner atinge valores baixos de capacidade, o

trabalha com MFPs A4 monocromáticos, MFPs A4 a cores

sistema envia automaticamente um pedido à OKI, o que

e impressoras A4 mono e a cores. "Utilizamos os sistemas

ativa uma nova entrega. O processo anterior estava longe

monocromáticos para lidar com os nossos processos

de ser tão simples", recorda Schmitt. "Por vezes, era

de gestão de encomendas, as faturas e os lembretes",

necessário ocorrer um erro dispendioso para repararmos

diz Schmitt. Os sistemas de cor são, por sua vez,

que precisávamos de um toner novo. Outra grande

principalmente utilizados para o que Schmitt refere como

vantagem do novo sistema é que nos permite poupar tempo

"O funcionamento uniforme e extremamente intuitivo dos sistemas foi uma surpresa
particularmente bem-vinda para nós. O processamento dos fluxos de trabalho de impressão
do dia a dia é muito mais simples do que era anteriormente. Anteriormente, os processos de
digitalização e arquivo requeriam um esforço maior. Atualmente, bastam dois toques no ecrã
para concluir ambos os procedimentos, o que nos permite poupar muito tempo."
Diretor de aquisição, gestão de materiais e suporte de sistemas do Rhön Maintal Group

e dinheiro com o armazenamento de consumíveis", explica

bem alargar a respetiva cooperação com a OKI e trabalhar

Schmitt.

em projetos conjuntos. O próximo trabalho será aumentar o
parque de impressoras na área de escritórios. A adição de

O funcionamento dos sistemas foi ainda mais fácil

novos equipamentos irá permitir que o Rhön Maintal Group

após a segunda instalação. O ecrã grande e nítido é
particularmente popular entre os utilizadores. "É possível
controlar todos os processos de gestão de documentos de

continue a processar as respetivas cargas de trabalho com
facilidade neste setor em crescimento contínuo.

forma simples e fácil através deste ecrã, sem ter de clicar

Olhar para o futuro

em vários submenus intermináveis." O Rhön Maintal Group

Schmitt acredita que o Rhön Maintal Group pode muito bem

faz uma utilização particularmente intensiva da função de
digitalização para arquivar e enviar documentos por email.
"Anteriormente, os processos de digitalização e arquivo
requeriam um esforço maior. Atualmente, basta tocar duas
vezes no ecrã para concluir ambos os procedimentos, o que
nos permite poupar muito tempo." Olhando para o futuro,
Schmitt acredita que o Rhön Maintal Group pode muito

alargar a cooperação com a OKI no futuro e trabalhar em
projetos conjuntos. O próximo trabalho será aumentar o
parque de impressoras na área de escritórios. A adição de
novos equipamentos irá permitir que o Rhön Maintal Group
continue a processar as respetivas cargas de trabalho com
facilidade neste setor em crescimento contínuo.

As imagens destinam-se a fins ilustrativos e provêm de arquivos de imagens. Não refletem os produtos ou serviços da empresa.

Os Smart Managed Print Services da OKI incluem várias análises e métodos a pensar na praticabilidade através dos quais a OKI pode verificar e
determinar os custos e os processos relacionados com a impressão de uma empresa. Em seguida, a OKI analisa as necessidades e os requisitos
do cliente, e cria uma oferta que é personalizada ao cliente individual. Os funcionários dos nossos departamentos de vendas e de desenvolvimento
trabalham em conjunto com parceiros-chave para garantir que os nossos clientes beneficiam ao máximo dos nossos Managed Print Services.
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