Case Study da OKI
Setor: Marketing, edição e relações públicas

Solução: OKI C5950

Localização: Reino Unido

Impressora OKI aumenta
o foco da Whiteoaks
Consultancy
Sobre o cliente
Com sede em Farnham, Surrey, a

O desafio
Para manter os atuais clientes e atrair novas oportunidades de negócio, a
Whiteoaks tem de garantir que a qualidade da sua documentação impressa tem o
nível mais elevado possível. Isto é particularmente importante durante o processo
de desenvolvimento de apresentações e materiais de marketing associados às
novas oportunidades de negócio e durante o desenvolvimento de materiais para
conferências de imprensa, exposições e outros eventos mediáticos.
Nos últimos anos, a Whiteoaks cresceu rapidamente e emprega atualmente
mais de trinta funcionários, com a dimensão e alcance dos seus requisitos de
impressão a crescerem paralelamente. Ao longo do tempo, a Whiteoaks tornou-se
cada vez mais consciente de que as suas soluções de impressão não suportariam
as velocidades de impressão, qualidade, detalhe e precisão de cor que eram
necessários.
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Whiteoaks é a principal consultora de
RP de tecnologia fora de Londres. Tem
uma base diversificada de clientes que
vai desde grandes multinacionais a
pequenas start-ups e organizações não
governamentais, com especialização
em áreas desde software, hardware,
telecomunicações, tecnologias de
transmissão e serviços profissionais.

"Ter a impressora OKI C5950 poupou-nos uma quantidade significativa de tempo e reduziu as
despesas de ter de recorrer regularmente a serviços de impressão externos."
James Kelliher, CEO, Whiteoaks

A solução
Conscientes da necessidade de obter qualidade e perfeição,
a Whiteoaks decidiu aceitar o "desafio OKI". Nos termos do
contrato, a OKI instalou uma impressora C5950 de elevado
desempenho e disponibilizou consultoria durante um mês de
utilização, totalmente sem custos. Ao longo deste período, a
Whiteoaks utilizou a impressora OKI para produzir uma vasta
gama de documentos desde relatórios de clientes, dossiers
de imprensa a apresentações.

tranquilizador saber que uma útil e eficiente equipa de
assistência da OKI estava sempre disponível do outro lado da
linha telefónica, se e quando necessário.
"Utilizar a C5950 permitiu-nos produzir materiais com
aspeto verdadeiramente profissional e com qualidade
fotográfica, mesmo em papel comum", afirmou Kelliher.
"Ter esta impressora poupou-nos uma quantidade
significativa de tempo e reduziu as despesas de ter de
recorrer regularmente a serviços de impressão externos."

O futuro

As vantagens
No mundo altamente competitivo das RP, o tempo é um
bem precioso. A velocidade da C5950 permitiu à Whiteoaks
responder aos clientes de forma mais rápida e eficiente.
De acordo com James Kelliher, CEO da Whiteoaks, a
possibilidade de personalizar facilmente documentos
revelou-se também um importante benefício.

A instalação da OKI C5950 tem tido um importante impacto
no negócio da Whiteoaks ao permitir que a empresa forneça
relatórios e apresentações profissionais aos seus clientes.
Além disso, tem também permitido à Whiteoaks criar
materiais de marketing de elevado impacto e manter a
consistência da marca.

"A C5950 permite-nos garantir que a nossa marca é
consistente em todos os materiais", afirmou. "A utilização
do software Template Manager, que foi disponibilizado
gratuitamente com o dispositivo, permite-nos produzir CDs
da marca, cartões de visita e documentos promocionais.
Permite-nos também renovar os nossos materiais de forma
rápida e fácil, sempre que precisamos de os atualizar."

Sendo a cor considerada frequentemente como a forma mais
eficaz de garantir o impacto dos documentos impressos,
um dos principais benefícios para a Whiteoaks tem sido o
nível de qualidade de cor garantido pela C5950. Os estudos
demonstram que com a utilização de cor, os leitores prestam
atenção durante 82% mais tempo. A C5950 tem garantido à
Whiteoaks a produção não só de documentos a cores com
boa apresentação gráfica e precisão de cor, como também a
sua produção de forma rápida e fiável. Isto foi fundamental
para permitir à consultora conseguir uma vantagem
competitiva face aos seus concorrentes.

Numa empresa em rápido crescimento como a Whiteoaks, o
espaço de escritório é fundamental. Graças ao seu tamanho
compacto, a C5950 é suficientemente pequena para caber
em praticamente qualquer área de trabalho. O facto de a
impressora estar preparada para trabalhar em rede também
se revelou muito conveniente, pois permitiu que a empresa
pudesse começar a utilizar o dispositivo assim que este foi
instalado.
A Whiteoaks considerou a C5950 intuitiva e registou poucas
dificuldades técnicas. No entanto, Kelliher afirmou que era

"Para qualquer empresa de consultoria em relações
públicas, a capacidade de criar documentos de elevado
impacto e com design de qualidade é um elemento
diferenciador fundamental", acrescenta Kelliher.
"Recomendamos vivamente a OKI C5950 para todas as
empresas de qualquer setor."

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
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