Case Study da OKI
Setor: Serviços de saúde

Solução: OKI C710dn

Localização: Hungria

OKI oferece solução para
o aumento do volume de
impressão da Sejtbank

Sobre o Cliente
A Sejtbank é uma empresa CryoSave,
uma marca internacional líder no
armazenamento de células estaminais

O Desafio
Devido à natureza confidencial e privada dos dados armazenados na Sejtbank,
a empresa tem de lidar com uma vasta gama de tarefas burocráticas e de
impressão. Velocidade, qualidade, quantidade e economia são todos fatores
igualmente importantes para estas tarefas. Estas necessidades levaram a
Sejtbank a adotar as impressoras OKI desde muito cedo.
Com a adoção do serviço de rastreio de Síndrome de Down em mulheres
grávidas, disponível gratuitamente em quase quarenta instituições do Sejtbank,
ocorreu um aumento súbito das necessidades de impressão da empresa.

e o maior banco familiar de células
estaminais na Europa. Fundado
em 2000, trata-se de um grupo de
serviços de saúde que se concentra
na recolha, processamento e
armazenamento de células estaminais
adultas humanas. A CryoSave
emprega cerca de 300 pessoas
em todo o grupo, incluindo muitos
profissionais de saúde e técnicos
de laboratório. A primeira oferta de
serviços de preservação de células
estaminais da Sejtbank foi na Hungria
em 2002.

C710dn

É RESPONSÁVEL

POR CERCA DE

70 %
VOLUME DE
IMPRESSÃO

"	A velocidade, alta qualidade e economia excecionais da impressora OKI são fatores
muito satisfatórios. Como resultado, estamos a ponderar outras ofertas de produtos
da OKI à medida que as nossas tarefas de impressão continuam a aumentar".
Andrea Garda, responsável financeiro, Sejtbank

A par das tarefas diárias de escritório, tais como faturação
e correspondência, que exigem a impressão de formulários
e de resultados de testes, registou-se um aumento das
necessidades de impressão três vezes superior ao habitual,
que cresceu para 13 000 a 14 000 páginas impressas por
mês. As impressoras OKI C5000 que a Sejtbank utilizava
anteriormente já não conseguiam suportar o volume de
trabalho crescente.

A Solução
Após um período de estudo cuidadoso, a Sejtbank
selecionou a impressora C710dn da OKI, um equipamento
de impressão duplex a cores de alta capacidade, para
ajudar a organização a enfrentar o seu desafio mais
recente. A principal preocupação da Sejtbank ao escolher
um novo equipamento foi a sua capacidade de imprimir em
vários tipos de suportes. Para além do papel comum de
escritório de 80 grs, os suportes utilizados pela Sejtbank
incluíam cartão de 100-120 grs, envelopes, formulários
em papel timbrado e conteúdo pré-impresso. A empresa
também precisava de impressão duplex e de TAC. A OKI
C710dn conseguiu cumprir estes requisitos e provou ser
uma solução eficaz.
A Sejtbank sentiu-se atraída pela excecional qualidade
de impressão da OKI C710dn, graças à tecnologia de cor
de alta definição da OKI, bem como aos toners de alta
capacidade e à facilidade de utilização em geral. O painel
do visor LCD também fornecia instruções claras e intuitivas
ao pessoal.

As Vantagens
A OKI C710dn conseguiu cumprir os requisitos únicos da
Sejtbank. Depois de adotar a nova impressora, a empresa
tem conseguido acompanhar o grande aumento da procura
criado pela introdução do serviço de rastreio de Síndrome
de Down, permitindo que os seus funcionários continuem a
trabalhar eficazmente apesar do maior volume de trabalho.
Com uma produção mensal de 7000 a 8000 páginas, a
C710dn é responsável por quase 70 por cento da impressão
da empresa. As impressoras instaladas na Sejtbank foram
das primeiras a ser vendidas na Hungria e continuam a
proporcionar um desempenho constante após um ano
completo de utilização muito intensiva. Segundo Andrea
Garda, responsável financeiro na Sejtbank, a C710dn
continua a funcionar nas melhores condições.

O Futuro
O serviço de rastreio de Síndrome de Down da Sejtbank,
juntamente com os outros serviços que a empresa
oferece, continuaram a ter êxito, exercendo ainda mais
pressão sobre a sua infraestrutura de impressão. Graças à
excelente velocidade e qualidade da C710dn, esta procura
continua a ser satisfeita.
"A velocidade, alta qualidade e economia excecionais da
impressora OKI são fatores muito satisfatórios", diz Garda.
"Como resultado, estamos a ponderar outras ofertas
de produtos da OKI à medida que as nossas tarefas de
impressão continuam a aumentar".

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.
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