Case study da OKI
Sector: Mercado imobiliário

Solução: Gestão de documentos

Sistemas preparados
para o futuro, processos
economizadores de tempo

Qualquer pessoa que já teve uma propriedade gerida por uma associação
cooperativa ou de gestão de propriedades sabe que é um processo que
envolve muitas partes distintas, com inúmeros processos, uma grande
variedade de abordagens à gestão de projetos e uma necessidade de
documentação correspondentemente elevada.
No que se refere à impressão, os sistemas de elevado desempenho são
necessários para várias tarefas; estas incluem: impressão de
especificações, tarefas de impressão, digitalização e fotocópia que fazem
parte da gestão diária do escritório ou impressão de documentos em
grandes formatos, tais como, ficheiros de projeto.

FLUXO DE TRABALHO
OTIMIZADO

Sobre o cliente
A WOGEM é uma promotora
imobiliária sem fins lucrativos
baseada em Viena com uma história

O desafio

FATURAS/ANO

Local: Áustria

10 000

de várias décadas. Desde meados da
década de 1950, o foco principal da
WOGEM foi a construção e gestão de
habitações de arrendamento para
funcionários do governo local.
Atualmente, a empresa é
responsável por cerca de 5000
unidades administrativas. Quinze
funcionários lidam com as
preocupações dos atuais e futuros
arrendatários, lideram a construção
ou modernização dos projetos e
tratam das aquisições, da
manutenção, da administração e da
faturação. Ao longo de décadas, os
processos da empresa foram
alterados à medida que a área de
atividade cresceu.

O CEO da WOGEM, Philipp Seifert, implementou um

de poupança, mas também um desejo de otimização

sistema de TI moderno e inteligente na empresa. Como

dos processos em geral. A aquisição de equipamentos

parte deste processo, solicitou à OKI uma opinião

multifunções já estava a ser planeada, pelo que o próximo

especializada no que se refere à infraestrutura de
impressão interna; "Alguns dos dispositivos estavam
obsoletos e outros eram muito lentos ou propensos
a falhas. Devido aos vários e diferentes modelos e
fabricantes, era sempre impossível encontrar o toner
correto, independentemente do quão cheio estava o
armário. Rapidamente começamos a questionar-nos em
relação à rentabilidade desta abordagem", afirma Seifert.

passo foi óbvio: pensar no fluxo de trabalho e na gestão de
documentos.

A solução
"Depois de explicar os nossos processos ao consultor da OKI,
a ideia para a nova solução de digitalização foi lançada quase
imediatamente", afirma Seifert. O objetivo era lidar com o
correio recebido de forma mais eficiente. O procedimento da
"velha guarda", com livros, documentos de correspondência,

Durante a consulta, os especialistas da OKI identificaram

carimbos de data, distribuição interna, cálculo manual de

uma necessidade de padronização e um potencial

descontos e classificadores, daria lugar a um processo
automatizado integrado no cenário de TI.

"Tinha chegado a altura de modernizar os

Resumo das vantagens:

nossos procedimentos da "velha guarda". Os

•	Poupanças de tempo graças ao
fluxo de trabalho otimizado

dispositivos da OKI suportam o nosso fluxo
de trabalho e podem ser integrados sem
problemas nos nossos processos de TI."
Philipp Seifert, CEO, WOGEM

•	Maior transparência e controlo
de custos
•	Funcionamento pradonizado dos
dispositivos
•	Logística melhorada de
consumíveis

A peça central da nova solução é o equipamento

barras, com base num algoritmo numérico. Os processos

multifunções da OKI com smart Extendable Platform (sXP)

subsequentes, tais como, enviar os ficheiros para os

e Sendys Explorer. Quando utilizados em conjunto, estes

destinatários adequados, calcular descontos e tarefas de

sistemas disponibilizam um procedimento conhecido como

arquivo, são efetuados de forma eletrónica.

"divisão por código de barras". Um funcionário coloca uma
etiqueta com um código de barras na fatura. Em seguida,
todas as faturas são colocadas em conjunto na ranhura
de entrada e digitalizadas numa única passagem. Como
bónus adicional, o equipamento multifunções da OKI divide
as páginas digitalizadas por código de barras. É criado
um ficheiro separado com um único documento que inclui
todas as páginas relevantes para cada código de barras. O
nome dos ficheiros também é determinado pelo código de

Durante a aquisição dos sistemas relevantes da OKI,
os volumes de impressão foram avaliados e foi criado
um pacote de preços fixos para consumíveis. A WOGEM
irá substituir gradualmente os sistemas de impressão
obsoletos por novos dispositivos da OKI. Adicionar estas
novas impressoras ao contrato de agrupamento existente
é um processo rápido e direto.

"	Depois de explicar os nossos processos ao consultor da OKI, a ideia para a nova solução de
digitalização foi lançada quase imediatamente."
Philipp Seifert, CEO, WOGEM

As vantagens

O futuro

"Chegámos à conclusão que o nosso colega passava três

A WOGEM beneficiou da garantia e da prestação de serviços

semanas por ano a efetuar cálculos manuais de descontos",

da OKI. Isso elimina quaisquer custos de manutenção

explica o CEO, ilustrando a grande escala de otimização do

e reparação adicionais. A WOGEM pode adotar uma

fluxo de trabalho. Assim, além de poupar tempo, a WOGEM

abordagem baseada nas necessidades e de forma gradual

também beneficia de custos de impressão transparentes,

para expandir os seus sistemas de impressão antigos e

uma logística melhorada de consumíveis e um

substitui-los por novos modelos da OKI, e ainda desenvolver

funcionamento uniforme dos dispositivos. A empresa está

o seu sistema de gestão de documentos.

numa posição ideal para a futura otimização do fluxo de
trabalho.

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

A pensar na praticalidade, os Smart Managed Print Services da OKI incluem várias análises e métodos através dos quais a OKI pode verificar e
determinar os custos e os processos relacionados com a impressão de uma empresa. 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.
www.oki.com/eu
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