Case Study da OKI
Setor: Construção

Solução: MC853 da OKI

Localização: Reino Unido

A empresa de construção
SDC poupa espaço, tempo
e dinheiro com os novos
multifunções Smart da OKI

Sobre o Cliente
Desde que a SDC foi fundada em 1972,
a colaboração e o trabalho de equipa

O Desafio
"Os locais de construção são um ambiente difícil para qualquer impressora.
Estas têm de estar aptas para suportar os resíduos de pó e lama que se
acumulam no seu interior, o manuseamento indevido por um fluxo constante
de utilizadores e as deslocações entre locais", declara Kit Lock, técnico de TI da
galardoada empresa de construção SDC.
No entanto, esta não foi a razão pela qual a organização de Bedford tomou
a decisão de substituir as suas impressoras locais. Os modelos da OKI
existentes na SDC aguentaram o desgaste e pareciam até prosperar no mesmo.
"Os modelos já tinham pelo menos seis ou sete anos. Admirávamos a sua
durabilidade e o facto de nunca pararem", afirma Lock.
Visto que a SDC exerce a sua atividade em diversas indústrias, muitas vezes
tem cerca de 20 a 30 projetos simultâneos em movimento - cada um com o seu
próprio escritório temporário para o gestor da obra.

estiveram sempre no centro da sua
filosofia. Estes, juntamente com os
rigorosos processos de gestão, são os
motivos pelos quais muitos clientes
a consideram como a melhor opção
quando escolhem um empreiteiro
principal.
A SDC desenvolve projetos em
diversos setores, incluindo o setor
de investigação e desenvolvimento,
comercial, manufatura, automóvel,
cuidados de saúde e educação. Esta
diversidade permitiu-lhe adaptar-se às
mudanças dos mercados, resultando
num crescimento controlado.

funcionalidade
E velocidade num

DISPOSITIVO

COMPACTO

"Portanto, o nosso principal desafio era o espaço.
Possuíamos vários dispositivos em cada um dos nossos
escritórios locais, incluindo impressoras mono A4 e
impressoras a cores A3 destinados aos muitos desenhos
necessários para cada projeto e à impressão quotidiana
no escritório, e uma fotocopiadora à parte que provocava
restrições de espaço num local de trabalho já muito
limitado", continua Lock.
"Essas impressoras provinham de vários fornecedores
diferentes e, por isso, tínhamos um problema na instalação
de impressoras diferentes para vários utilizadores, à
medida que estes chegavam ao local. Era um problema
permanente do departamento de TI."
Apesar de as impressoras da OKI existentes na SDC
estarem ainda em bom estado, eram modelos antigos
que não permitiam fotocopiar. Os recursos humanos
da empresa tinham várias fotocopiadoras antigas que
se estavam a revelar uma opção bastante dispendiosa.
Sempre que um projeto era concluído, estas fotocopiadoras
tinham de ser transferidas. Como existiam vários tipos

de fotocopiadoras, todas configuradas de forma distinta
e por vezes grandes e pesadas, a SDC tinha de pedir ao
fornecedor para ir recolhê-las, movê-las para o próximo local
e configurá-las novamente.

A Solução
Lock decidiu que a resposta passava pela padronização
dos dispositivos de um único fornecedor. Uma vez que as
impressoras da OKI demonstraram ser resistentes e fiáveis,
a OKI parecia a escolha óbvia. Trabalhando com o parceiro da
OKI, Abacus Leewell, e com a própria OKI, decidiu-se avaliar
um multifunções (MFP) a cores A3/A4 MC853dnct da OKI,
e verificar se o mesmo conseguiria lidar com as condições
adversas e executar todas as diferentes tarefas.
O MFP Smart da OKI passou no teste com distinção,
resultando numa encomenda de um conjunto de novos MFPs
Smart MC853dnct.

" Facilitou muito a vida do departamento
de TI porque não estamos sempre a
instalar máquinas em todo o lado. Todos os
dispositivos são configurados da mesma
forma. Os funcionários podem deslocar-se
a qualquer local e imprimir de imediato.
Também deixou de ser necessária a
existência de um software de digitalização
específico, porque agora é tudo feito através
do equipamento."

Resumo das principais vantagens:
•	Design compacto, robusto e
ergonômico
•	Parque de impressoras
consolidado
•	Custos operacionais reduzidos
•	Impressão de alta qualidade nos
pequenos detalhes

Kit Lock, técnico de TI da SDC

As Vantagens
"O motivo para optar por este modelo específico deveu-se
ao facto de ter todas as funcionalidades num único local:
imprime, digitaliza, copia e envia faxes. São equipamentos
bastante compactos, podendo ficar num canto sem ocupar
qualquer espaço nas secretárias", afirma Lock.
"Queríamos um dispositivo que fosse capaz de replicar
os detalhes mais minuciosos dos desenhos, mas que,
em simultâneo, imprimisse de forma rápida uma placa
de grandes dimensões com a indicação 'Tinta fresca'.
Precisamos deles rapidamente porque, na maior parte
do tempo, estamos a trabalhar com o público. Têm de ser
de boa qualidade para que as pessoas os consigam ler",
continua.
"Também necessitávamos que funcionasse como uma típica
impressora de escritório para os habituais documentos
Word como, por exemplo, diretrizes e formulários de saúde
e de segurança. Estes MFPs fazem tudo isso."
Lock acrescenta ainda que, apesar da versatilidade dos
MFPs, os mesmos são de fácil utilização. "Quando um

funcionário precisa de imprimir as folhas de horas de
trabalho e copiar desenhos, não quer configurar várias
definições, quer uma impressão imediata."
Os dispositivos OKI combinam todas as funções necessárias
num só dispositivo compacto, mas que outros benefícios
foram observados? "Definitivamente, a redução de
custos. A expectativa é a de fazer poupanças através da
padronização dos consumíveis e da redução no número de
dispositivos", afirma Lock.
"Facilitou muito a vida do departamento de TI porque
não estamos sempre a instalar máquinas em todo o lado.
Todos os dispositivos são configurados da mesma forma.
Os funcionários podem deslocar-se a qualquer local e
imprimir de imediato. Também deixou de ser necessária
a existência de um software de digitalização específico,
porque agora é tudo feito através do equipamento."
Os funcionários da empresa estão muito mais satisfeitos
com as novas opções de impressão. "Os equipamentos
são fáceis de utilizar e temos tido bastantes comentários
positivos até à data", acrescenta.

"	Queríamos um dispositivo que fosse capaz de replicar os detalhes mais minuciosos dos desenhos,
mas que, em simultâneo, imprimisse de forma rápida uma placa de grandes dimensões com a
indicação 'Tinta fresca'. Precisamos deles rapidamente porque, na maior parte do tempo, estamos a
trabalhar com o público. Têm de ser de boa qualidade para que as pessoas os consigam ler."
Kit Lock, técnico de TI da SDC

O Futuro

contactar diretamente o suporte de TI da OKI, sem termos

A SDC adquiriu imediatamente este conjunto principal

de perder tempo com outras etapas."

de MFPs da OKI, mas Lock continua a ter uma relação

"Temos ficado impressionados com a qualidade, a rapidez e

próxima com as empresas, Abacus e OKI. "Se houver algum

o desempenho geral das impressoras Smart da OKI", conclui

problema, normalmente, conseguimos solucioná-los,

Lock.

mas se alguma vez for necessário, sabemos que podemos

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.

A OKI é pioneira em tecnologias de impressão inovadoras, desde LED digital a cor de alta definição.
Oferecemos um portfólio de produtos e soluções galardoados, permitindo que empresas de todas as dimensões e
orçamentos otimizem os fluxos de trabalho de impressão e documentos, e obtenham comunicações impressas focadas,
vibrantes e de elevada qualidade.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

