Case Study da OKI
Setor: Educação

Solução: Impressoras mono e a cores, PaperCut

Localização: Reino Unido

Arnewood School escolhe
a OKI pela fiabilidade
e versatilidade
Sobre o cliente
O desafio

A Arnewood School, localizada em New

Adquirir e manter um parque de impressoras de um estabelecimento de ensino
atarefado e com grandes dimensões não é uma tarefa fácil. Deve selecionar-se
um conjunto de impressoras de vários fornecedores diferentes? Com efeito,

Milton, perto de New Forest, Hampshire,
é uma conhecida academia mista para
cerca de 1 200 estudantes, dos 11 aos 19
anos, que se orgulha da sua ética solidária

é necessário que os dispositivos tenham capacidade para realizar uma infinidade

e do seu elevado nível de desempenho

de tarefas, desde imprimir uma dissertação convencional em A4 a grandes

escolar. Desde a obtenção do estatuto de

projetos artísticos, utilizando diferentes suportes ou um folheto publicitário em
papel brilhante destinado aos pais de potenciais alunos.
Ou opta-se por uniformizar e adquirir a um só fornecedor? Nesse caso, como
escolher? Este foi o desafio a que Tracey King, coordenadora financeira da
Arnewood School, teve que responder quando se tornou uma academia técnica.

VISIBILIDADE:
FINANCEIRA
AUMENTADA COM

alocação dos
custos de
impressão

Escola de Ensino Tecnológico há alguns
anos, iniciou um programa contínuo de
reabilitação do edifício e fez investimentos
consideráveis na atualização da sua
infraestrutura de TI.

The Arnewood School, academia mista dos 11 aos 19 anos com aproximadamente 1200 estudantes

Tracey começou a fazer uma pesquisa de mercado

A solução

e a planear uma abordagem faseada para atualizar todos

"Uma das poucas impressoras que nunca nos dececionou

os equipamentos de impressão da escola. Segundo explica:
"Um dos meus principais requisitos era que as impressoras
tinham de ser robustas e fiáveis, pois são constantemente
utilizadas e muitas vezes não muito bem tratadas pelos
utilizadores". O preço foi também um fator
a ter em conta: "Comecei a comparar os preços no mercado
– não só os custos das próprias impressoras, mas também
os dos consumíveis e o custo total por página.
Já lá vão cerca de três anos. Desde então, foi identificado
outro desafio. Uma vez que os alunos se deslocam
por todo o estabelecimento para assistirem a diferentes
aulas, é necessário que consigam imprimir a partir da
impressora mais próxima. No entanto, isto pode dificultar

foi o nosso antigo modelo da OKI", afirma. "Por isso, a OKI
estava no topo das minhas preferências quando comecei a
pensar em substituí-las." O custo total de propriedade da OKI
também apresentava resultados favoráveis em comparação
com outras marcas. "Também me agradou bastante o facto
de as impressoras serem fornecidas com uma garantia
de três anos – as marcas concorrentes não oferecem uma
garantia tão alargada, nem de perto nem de longe."
Tracey encomendou uma impressora da OKI para um caso
de teste, que funcionou bem – que agradou ao Diretor de TI
da escola, uma vez que era fácil de ligar à rede e simples de
utilizar. "Era óbvio que as impressoras da OKI não iam ocupar

o cálculo dos volumes de impressão de cada centro de

muito do seu tempo," afirma.

custo ou departamento. Por essa razão, Tracey começou

Desde então, a escola tem vindo a substituir as antigas

mais recentemente a procurar uma forma de monitorizar e
controlar de perto todos os gastos de impressão da escola.

impressoras por novos modelos da OKI numa base contínua.
Como resultado, existe agora uma impressora da OKI –
sobretudo os modelos B431 e B432 – em cada uma das

"Uma das características importantes das

Resumo das principais vantagens:

impressoras da OKI é o seu manuseamento
flexível de tipos de papel. Esta capacidade
destaca-se sobretudo no departamento de
conceção e tecnologia, em que os alunos
imprimem em todos os tipos de materiais
para os seus projetos gráficos."
Tracey King, Coordenadora Financeira, The Arnewood School.

• M
 anuseamento flexível de tipos
de papel
• R
 edução de custos com impressão
interna
• M
 elhor visibilidade de utilização
da impressora
• A
 locação dos custos de impressão
por departamento

cerca de 30 salas de aula e nos gabinetes. Há também

"Além disso, com a utilização do PaperCut podemos ver que

impressoras a cores, como a C531 e a C9650, para a área

departamento utilizou cada impressora. Cada departamento

tecnológica.

é responsável por suportar os custos de um determinado

Atendidas as necessidade básicas, a escola alargou então a
sua solução da OKI, integrando o software PaperCut no fluxo
de trabalho.

As vantagens
Segundo Tracey, a escola continua satisfeita com a sua
escolha de impressoras da OKI para as salas de aula e
gabinetes. Estas continuam a ser fiáveis, sobretudo porque,
segundo afirma "têm poucas peças amovíveis, suscetíveis

número de toners. Caso contrário, um departamento
como, por exemplo, o departamento de Educação Física,
que tem poucos trabalhos à base de papel, pelo que pode
simplesmente colocar algo na impressora e o custo é
suportado pelo Departamento de Língua Inglesa, que utiliza
muitos toners."
"O PaperCut mantém um registo de quem imprimiu o quê,
o que nos permitiu alocar estes custos de uma forma mais
precisa e justa."

de gerar complicação, o que é ideal para os alunos, por não

As impressoras a cores da OKI também se estão a

terem nada para mexer e avariar".

revelar um bom investimento. "Uma das características

Uma vez que os dispositivos estão ligados em rede, os
alunos podem enviar os trabalhos para a impressora mais
próxima, independentemente de onde se encontrem, "o que
simplifica muito o dia-a-dia", afirma.

importantes das impressoras da OKI é o manuseamento
flexível de tipos de papel. Esta capacidade destaca-se
sobretudo no departamento de conceção e tecnologia,
em que os alunos imprimem em todos os tipos de
materiais para os seus projetos gráficos", afirma Tracey.

"Não há comparação simples, pois possuímos mais impressoras do que
anteriormente. Mas registamos, sem dúvida alguma, uma poupança global."
Tracey King, Coordenadora Financeira, The Arnewood School.

The Arnewood School, New Milton, Hampshire.

"As impressoras são muito tolerantes, independentemente
dos materiais que utilizam, desde etiquetas a acetatos para
a desenhar placas de circuitos."

O futuro
A escola continua a substituir os equipamentos obsoletos
por impressoras da OKI numa base contínua – e é óbvio que

Acrescenta ainda que há também vários funcionários que

continua satisfeita com a qualidade e a funcionalidade da

imprimem os próprios folhetos para eventos, como noites

OKI e da solução PaperCut. A postura perspicaz de Tracey,

de apresentações, o que se traduz numa grande poupança

aliada à sua disponibilidade para experimentar novas

em termos de custos de recurso a serviços externos.

ideias, indica que esta solução continuará a beneficiar

Mas uma das principais vantagens para a escola é redução
de custos. "Não há uma comparação simples, pois

a escola – e talvez até venha a ser alargada – nos
próximos anos.

possuímos mais impressoras do que anteriormente",
afirma Tracey. "Mas registamos, sem dúvida alguma,
uma poupança global."

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
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