Case Study da OKI
Indústria: Comércio grossista

Solução: Impressoras A4 B440 e B431

Localização: Reino Unido

Impressoras da OKI
passam com distinção
no teste da TLC Electrical
Distributors
Sobre o cliente
A TLC Electrical Distributors é um dos

O desafio
Devido ao elevado número de linhas de produtos da TLC, as cadeias
de fornecimento, o controlo de existências e os serviços de entrega da TLC
têm de funcionar na perfeição para que a empresa mantenha a sua reputação
de excelência, na prestação de serviço ao cliente. É essencial que todas
as funções administrativas, incluindo a impressão, sejam rápidas e fiáveis
para garantir que todas as operações funcionam sem percalços.
Antes de estabelecer uma parceria com a OKI, a TLC tinha uma mistura de
impressoras diferentes de vários fabricantes, incluindo diversos modelos
matriciais da OKI, que utilizava para imprimir as suas faturas de múltiplas cópias.
As impressoras da OKI tiveram sempre um bom desempenho. Tom Carr, Diretor
de TI da TLC, explicou: “São como cavalos de trabalho: de fácil manutenção e,
se algo necessita de arranjo, as reparações podem ser efetuadas localmente
e são muito razoáveis. Utilizámos várias impressoras da OKI e consideramo-las
muito fiáveis e lidam bem com elevados volumes de impressão”.
ESTUDO DA TLC

SOBRE IMPRESSORAS A4

A OKI GANHA EM

velocidade
qualidade
custo

principais grossistas, importadores
e exportadores independentes de
dispositivos elétricos do Reino Unido.
Desde a sua fundação em 1991, a
empresa cresceu continuamente
de um pequeno armazém com três
funcionários em Crawley, Sussex,
para uma empresa com 24 filiais e
mais de 200 colaboradores. Atualmente,
fornece mais de 10 000 linhas de
produtos e tem capacidade para utilizar
o seu enorme poder de compra para
manter os padrões elevados e os preços
baixos, vendendo tanto online como
através de lojas convencionais.

“ As impressoras da OKI ganharam com grande margem em todos os aspetos.”
Tom Carr, Gestor de TI da TLC

A imagem apresentada é apenas para fins de ilustração, foi retirada do banco de imagens e não representa a gama de serviços ou produtos da empresa.

No entanto, o mesmo já não acontecia com as impressoras
A4 da TLC de outro fornecedor. “Eram lentas e instáveis.
Estavam sempre a avariar. A cada dois dias, mais coisa
menos coisa, as filiais enviavam-nos alguma para
reparação”, afirmou Tom. “Não eram muito robustas,
frequentemente ficavam danificadas durante o transporte
e os custos de reparação eram elevados. Mesmo as que
funcionavam não tinham uma gestão barata, pois os
toners e os tambores eram muito caros.”

A solução
“Decidimos realizar o nosso próprio estudo de mercado
de impressoras A4”, afirmou. Para algumas empresas,
isto teria implicado uma intensa pesquisa na Internet
e algumas chamadas telefónicas. Todavia, a TLC decidiu
efetuar um estudo minucioso: a empresa comprou várias
impressoras a diversos fornecedores conceituados
e comparou ela própria os dispositivos.
Em primeiro lugar, as impressoras foram testadas
quanto à velocidade e qualidade. Em seguida, Tom
calculou o custo de impressão por página, tendo em
conta o preço dos tambores, toners e outros consumíveis.
“As impressoras da OKI ganharam com, grande margem,
em todos os aspetos”, afirmou.
Para muitas empresas, adquirir vários dispositivos
para efetuar uma comparação desta natureza seria uma
extravagância, mas a TLC utiliza centenas de impressoras em
muitos locais, pelo que considerou valer a pena o investimento
inicial. Tom Carr sabia que tomar a decisão certa de compra
nesta fase ajudaria a reduzir ainda mais os custos.
Decidiu substituir as impressoras da TLC, gradualmente,
à medida que lhe eram enviadas, por dispositivos da OKI,
na sua maioria pelos modelos A4 B440 e B431.

As vantagens
“Até agora os resultados têm sido excelentes. Gostámos
do facto de a OKI oferecer uma garantia de três anos,
mas até ao momento ainda não tivemos de utilizá-la.
Além disso, foi muito fácil ligá-las ao nosso sistema:
basta ligar o cabo de rede, dar o nosso endereço
IP e está feito”, afirmou Carr.
As impressoras são também económicas e eficientes em
termos energéticos. Quando não estão a ser utilizadas,
entram automaticamente no sistema de “hibernação”,
reduzindo o consumo de energia para um pouco menos
de dois watts.
A TLC tem agora um conjunto de impressoras matriciais
e impressoras A4 laser em todas as suas filiais. Na sua
maioria, são impressoras da OKI e planeia substituir os
restantes dispositivos não OKI de uma forma faseada, à
medida que, inevitavelmente, necessitarem de reparação.
“As novas impressoras A4 estão a funcionar tão bem
quanto os modelos matriciais da OKI. São utilizadas para
imprimir faturas, avisos e relatórios internos”, explica
Tom. “Em alguns dos locais lidam com um processamento
elevado, mas permanecem altamente fiáveis.”

O futuro
É evidente que ao optar por impressoras da OKI a TLC
está a poupar tempo e dinheiro. As filiais da empresa
já não têm de se preocupar em enviar as impressoras
para providenciar a sua dispendiosa reparação, nem com
o facto de terem de lidar com a falta de uma impressora
enquanto esta está em reparação. Se as novas impressoras
adquiridas pela TLC durarem tanto tempo quanto as
anteriores, esta poupança irá continuar por muitos anos.

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.
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