UM GUIA

POUPAR

para

30
até

%

dos seus custos com
impressão e gestão

DOCUMENTAL

Think Smart. Think OKI

Think Smart. Think OKI

?

Já analisou
com atenção
os custos
ocultos da sua
empresa

Anualmente, um
funcionário comum
de escritório imprime
uma média de

10,000
páginas

Gestão de impressão inteligente - Controlo dos custos e do impacto ambiental,
Cebr, Março de 2009
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Apesar da maioria das empresas dispor de sistemas rigorosos
para controlo de despesas, num ambiente cada vez mais
COMPETITIVOAAPOSTANAEjC¬CIAEEjCI¤NCIAAMBIENTALE
económica das organizações pode marcar a diferença entre o
sucesso e o fracasso.

gasto na gestão e manutenção do seu parque de impressão?
Que percentagem do seu orçamento é gasto em consumíveis
ou investido em equipamentos? Qual a dimensão do espaço
do escritório que está reservado para o armazenamento de
papel e toners?

Na OKI, estamos empenhados em ajudar as empresas a
produzirem documentos de qualidade superior, mas também
EMAPOI¬ LOASINAIDENTIjCA§ªODEUMDOSPRINCIPAISCUSTOS
ocultos da sua organização: aqueles que estão associados às
impressões desnecessárias.

Qual o impacto da sua organização no ambiente, devido à
utilização de equipamentos antigos aos quais está associado
um consumo elevado de energia? E qual o seu impacto no
desperdício de papel em impressões desnecessárias, ou na
eliminação de consumíveis sem os reciclar?

Já reparou na quantidade de impressões desnecessárias que
diariamente são efetuadas na sua organização? Ou no tempo

Quando analisamos todos estes fatores, as conclusões
são surpreendentes.

10%

dos custos de impressão das empresas
estão associados ao HARDWARE,
CONSUMÍVEIS, MANUTENÇÃO, PAPEL E
CONSUMO ENERGÉTICO.1

Apenas

20%

Muitas organizações
dispõem de sistemas
informáticos incapazes de
se adaptarem aos esforços
de transformação de que as
empresas precisam. Estas
infraestruturas informáticas
estão repletas de sistemas
JOlFY¢WFJT DPNSFEV[JEB
escalabilidade, custos de
gestão crescentes e outros
UBOUPTEFTBkPTRVF FNWF[
de fomentarem, atrasam os
processos de inovação e o
crescimento.

dos funcionários imprimem em
FRENTE E VERSO (duplex).2

As empresas PERDEM

O facto de os executivos
não serem capazes de lidar
com o impacto provocado
pelo volume de documentos
nas suas empresas afeta
TJHOJkDBUJWBNFOUFB
possibilidade de reduzirem
os custos, tornarem os seus
QSPDFTTPTNBJTFkDJFOUFTF
aumentarem o valor para os
acionistas.

Eddie Riddell, CEO,
ALL Associates Group

“Leading Through Connections:
Insights from the Global Chief
%XECUTIVE/FjCER3TUDYt )"-)NSTITUTE
for Business Value, Maio de 2012.

19,5%

da sua produtividade total em
PROBLEMAS RELACIONADOS COM
DOCUMENTOS.3

ALL Associates Group – Empresa com 500 a 5000 funcionários de vários setores;
IDC, An easy and often missed opportunity for CIOs – MPS, Abril de 2012;
IDC, Bridging the information worker productivity gap in Western Europe:
New challenges and opportunities for IT, Setembro de 2012.

1
2
3
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custos
Controle os seus

com documentos e impressão

POUPE até

30

%

COM A
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Para ajudar os clientes a lidarem com o problema dos custos
ocultos associados a processos de gestão de documentos e
impressão, a OKI desenvolveu os Smart Managed Document
Solutions, um conjunto de serviços composto por uma
SOLU§ªOkEX¡VELQUEPERMITEQUEEMPRESASDETODASAS
dimensões reduzam os custos ocultos e melhorem a sua
EjCI¤NCIA
As Smart Managed Document Solutions visam otimizar
OSEUPARQUEDEIMPRESSªOEOSSEUSkUXOSDETRABALHO
DOCUMENTAIS!OIDENTIjCARMOSOSERVI§OCERTOPARAA
sua empresa, tentamos reduzir os custos de impressão e
MELHORARAEjCI¤NCIAEOSEUkUXODETRABALHODOCUMENTAL 

Managed Page
Services
Redução do custo total de
impressão da sua empresa

Managed Print
Services
Up to

11%

além de colocarmos à sua disposição as mais recentes
TECNOLOGIASPARASIMPLIjCA§ªODOSSEUSPROCESSOS
empresariais.
Quer seja uma empresa pequena que precisa de reduzir
os custos de impressão e o tempo gasto na gestão de
impressoras e equipamentos, ou uma grande empresa
QUEPRETENDEMELHORARASUAEjCI¤NCIAEkUXODETRABALHO
documental, as Smart Managed Document Solutions da OKI
dão resposta à sua procura.
!TRAV¥SDEUMPROCESSODECONSULTAEAN¬LISE IDENTIjCAMOS
as suas necessidades de impressão e trabalhamos consigo
PARARECOMENDARMOSUMASOLU§ªOkEX¡VELEPERSONALIZADADE
acordo com a sua situação.

A implementação de um
serviço de MPS impulsionou
verdadeiramente a nossa
empresa. Poupar 30%
em custos de impressão
é uma grande ajuda,
especialmente no atual
contexto económico.

Howard Hastings,
Director-geral, Hastings Hotel Group,
Irlanda do Norte

Do meu ponto de vista
enquanto gestor de TI,
a principal vantagem da
mudança para a OKI e da
adoção de um serviço de
MPS está relacionada com
BTJNQMJkDB¨«PEFUPEPP
processo de implementação e
BQPJPBPO¢WFMEBT5*

Paddy Devine, Gestor de
Infraestruturas TIC, Chain Reaction
Cycles, Irlanda do Norte

Otimização e gestão das
suas necessidades de
impressão

of your REVENUE could be SPENT on
PRINTING, HARDWARE
& OPERATING COSTS
Managed
Up to

30%

Document Services

/TIMIZA§ªOEGESTªODOkUXODE
trabalho documental para reduzir
of all IT COSTS are printer related
OSCUSTOSEMELHORARAEjCI¤NCIA
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Gestão simples de
impressão com garantia de

poupança
Registámos um
EFDS¦TDJNPTJHOJkDBUJWP
do número de pedidos
de assistência. Os toners
chegam automaticamente
quando precisamos, já não
temos de andar às voltas no
escritório à procura de toners.

Paddy Devine, Gestor de
Infraestruturas TIC,
Chain Reaction Cycles,
Irlanda do Norte

Benefícios para a sua empresa

Pacote de custos
jXOCOMBASENA
utilização

Redução do
custo total de
propriedade

Gestão dos
consumíveis

Redução da
monitorização dos
equipamentos

Manutenção
EjCIENTEDOS
equipamentos

Upgrade de
hardware

Visibilidade
jNANCEIRA

Gestão e
programação do
kUXODETRABALHO

3FDJDMBHFNEFDPOTVN¢WFJT
Graças ao serviço gratuito de reciclagem
de consumíveis da OKI, minimizamos o seu
impacto no ambiente, reduzindo a pegada
de carbono da sua empresa.
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Todos os meses poupamos algumas centenas de
euros, quando terminam, os toners são encomendados
automaticamente e qualquer problema que surja com o
equipamento é reparado no prazo de 24 horas.

Gabriele Grube, Internato Bursar Louisenlund, Alemanha

(FTU«PFkDJFOUFEPTDPOTVN¢WFJT
A OKI presta um serviço completo e simples em que todos
os consumíveis são geridos a nível pan-europeu através do
nosso sistema de monitorização automatizado. Além de
PERMITIRMELHORARAEjCI¤NCIAEREDUZIRCUSTOS ESTESISTEMA
SIMPLIjCAAINDAOSPROCESSOSEMPRESARIAISGRA§ASAUM
sistema de encomenda transparente, aliado a uma entrega
rápida e à redução dos desperdícios.
A monitorização e a gestão contínua dos processos
de impressão permitem-nos lidar de forma proativa
com quaisquer problemas de manutenção, incluindo o
fornecimento atempado de consumíveis. Com esta solução,
além de reduzir os tempos de paragem das impressoras,
VERIjCA SEIGUALREDU§ªONOSGASTOSCOMCONSUM¡VEIS J¬QUE
não é necessário armazenamento e stock. Tirando partido
da visibilidade total das atividades de impressão da sua
organização, poderá implementar políticas de impressão para
reduzir impressões desnecessárias, minimizando os custos e
o impacto da empresa no ambiente.

O programa Smart Managed Page Services é um
SERVI§OCOMPLETOMASkEX¡VELDESTINADOAEMPRESAS
EORGANIZA§ESDEPEQUENADIMENSªO QUESIMPLIjCA
a gestão das suas impressoras, permitindo que se
concentre exclusivamente no seu negócio.
!/+)TRABALHAR¬CONSIGOPARAIDENTIjCARAS
necessidades de impressão e documentação
da sua empresa e, em seguida, recomendará o
equipamento de impressão mais adequado, a par de
um plano de impressão completo e personalizado
que
todos os consumíveis e reparações,
Upincluirá
to
melhorando a produtividade no seu local de trabalho.
Tudo
isto, REVENUE
associado à implementação
de práticas
of your
could be SPENT
on
regulamentadas de impressão, permitir-lhe-á
PRINTING,
HARDWARE
&
OPERATING
COSTS
controlar os seus custos mediante a aplicação de uma
TAXAMENSALjXA SEMQUAISQUERCUSTOSOCULTOS

11%

Up to

30%

of all IT COSTS are printer related

Como funcionam os Smart Managed Page Services
Através de uma abordagem consultiva, a OKI trabalhará
EMPARCERIACONSIGOPARAIDENTIjCARASNECESSIDADES
de impressão e gestão documental do seu negócio.
Posteriormente recomendar-lhe-emos o equipamento
adequado e um plano de impressão integrado, à sua medida,
que o ajudará a reduzir os seus custos com impressão.
Poderemos substituir os equipamentos mais antigos ou
efetuar apenas a manutenção necessária, um procedimento
facilitado pelo contrato que redigiremos em conjunto consigo
e à medida do seu negócio
O PrintFleet, um parceiro da OKI, monitoriza remotamente
o seu parque de impressoras para medir a utilização,
armazenar e entregar consumíveis quando necessário e
efetuar a manutenção dos equipamentos para minimizar os
TEMPOSDEPARAGEM$ESTEMODO A/+)SIMPLIjCAAGESTªO
das suas impressoras, otimiza a sua utilização e reduz os
custos.
0BDFTTPBEBEPTFTQFD¢kDPTQFSNJUFRVFNBJTFNQSFTBT
efetuem uma análise e gestão real dos custos de impressão, em
vez de simplesmente os descobrirem mais tarde.

Dave Collinson,
Conselho Consultivo Europeu da PrintFleet
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Reduza
os custos com uma
gestão de impressão mais
inteligente

O custo oculto da impressão
numa organização

Infraestrutura


A implementação de
uma solução de MPS trouxe-nos maior visibilidade e um
controlo muito mais sólido
das nossas atividades de
impressão. Hoje em dia,
sabemos exatamente que
impressoras temos, onde se
encontra cada equipamento
e qual o custo de cada
impressão.

Ministério do Ambiente,
da Alimentação e dos Assuntos Rurais,
Reino Unido (DEFRA)
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Gestão
documental

Gestão



Tempo dos
VUJMJ[BEPSFTkOBJT

ALL Associates Group – Empresas com 500 a 5000
funcionários de todos os tipos de setores

Poucas organizações têm noção do custo total de
propriedade do seu parque de equipamentos de impressão
e imagem. E não se trata apenas dos custos diretos, como
PIBSEXBSF PTDPOTVN¢WFJT BNBOVUFO¨«PFPBQPJP
informático, mas também dos custos indiretos, como a perda
de produtividade dos funcionários devido aos tempos de
paragem dos equipamentos.

Quanto tempo é que os seus colaboradores
gastam em deslocações à impressora?
/GR¬jCOABAIXOILUSTRAOTEMPOQUEOSFUNCION¬RIOS
gastam para recolher os documentos junto dos
equipamentos colocados em locais errados e os
respetivos custos para as empresas. Os Smart Managed
Print Services da OKI podem resolver este problema.

Quocirca, Effective print management, Outubro de 2012

44minutos1
Tempo médio gasto na recolha de
documentos nas impressoras, por
PESSOAEPORM¤S

€20.822
Custo médio da recolha de
documentos nas impressoras, por
PESSOAEPORM¤S

)DENTIjCAROSCUSTOSOCULTOSPODESERUMATAREFA
difícil em organizações mais complexas, quer se
trate de hardware, consumíveis e papel, ou de
custos de gestão associados a tarefas de apoio,
administração e manutenção.

€10,411.50

Os Smart Managed Print Services da OKI consistem
num serviço de gestão e otimização da impressão
que oferece uma abordagem mais inteligente,
instalando o produto certo no sítio certo. Colocar
as impressoras nos melhores locais, de acordo com
necessidades individuais e coletivas, ajuda a reduzir
o tempo despendido e promove uma impressão mais
rentável, maximizando, assim, a produtividade dos
funcionários.

Custo mensal da recolha
de documentos junto das
impressoras para 500
funcionários

!TRAV¥SDEUMAAVALIA§ªOMINUCIOSA IDENTIjCAMOS
ONDE¥POSS¡VELOTIMIZARDEFORMASIGNIjCATIVA
AEjCI¤NCIAEOSCUSTOSEAJUDAMO LOAMUDAR
o comportamento dos seus funcionários, reduzindo
o número de impressões, minimizando as despesas
e a pegada de carbono da empresa.

€624,690
Custo correspondente ao tempo
GASTOPELOSUTILIZADORESjNAISNUM
período de cinco anos

Partindo do princípio de que o equipamento multifuncional se encontra
a 10 passos de distância, sendo que um passo equivale a um segundo.
Ir buscar os documentos e regressar à secretária demora 20 segundos.
2
Com base no salário médio de um trabalhador: 60 000 €
(www.statistics.gov.uk e www.epp.eurostat.ec.europa.eu).
1
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Otimize
as suas necessidades
de impressão em cinco
passos simples

1.
No geral, a
análise dos serviços
de MPS e a adoção de
equipamentos de hardware
da OKI ajudaram-nos não só
a normalizar a infraestrutura
de impressão como também
a otimizar os nossos processos
empresariais, de tal forma que, hoje em
dia, trabalhamos com menos stress e mais
qualidade.
Daniel Aumer, Diretor de TIC e
Processos, Randstad, Suíça
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AVALIAR
A OKI observa e
analisa os seus
processos de
trabalho para
avaliar as suas
necessidades
atuais e futuras.

A análise que a OKI e
a mc-Technik Jundel GmbH
realizaram deu-nos uma
visão clara das nossas
necessidades de impressão,
dos nossos procedimentos e
dos custos totais. A solução
prática e personalizada que
implementámos convenceu-nos totalmente em termos
económicos e de melhoria
dos processos de trabalho
existentes.

Peter Frahm, Diretor-geral,
Stadtwerke Eckernförde GmbH, Alemanha

3.
2.

IMPLEMENTAR
Ao longo de um
período de transição
minucioso, a
OKI implementa
recomendações de
forma simples e com
um impacto mínimo
no negócio.

4.

RECOMENDAR
A OKI propõe a
solução mais
adequada e otimizada
para a sua empresa.

5.

GERIR
Através de um
processo de
monitorização
remota, a OKI
envia consumíveis,
IDENTIjCAAVARIASE
reage imediatamente
para reduzir os
tempos de paragem.

REVER
A OKI apresenta
estatísticas e relatórios
pormenorizados sobre a
EjCI¤NCIADAIMPRESSªO
em toda a rede,
assegurando melhorias
contínuas e oferecendo
soluções avançadas
e uma estratégia de
atualização
tecnológica.
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Simplifique
o seu fluxo de trabalho
documental para reduzir
os custos e melhorar a
eficiência

47%
dos custos ocultos
estão associados a
lVYPTEFUSBCBMIPF
gestão de documentos

ALL Associates Group – Empresas com 500 a 5000 funcionários de todos os tipos de setores

.12

Entrada/captura

Gestão/layout

4B¢EBEJTUSJCVJ¨«P

Armazenamento/
arquivo

Concebidos para empresas e organizações de maiores dimensões, os Smart Managed Document
3ERVICESAPLICAMOSPRINC¡PIOSDOS-ANAGED0RINT3ERVICESAOkUXODETRABALHODOCUMENTALDE
toda a organização. Esta abordagem holística analisa todos os aspetos relacionados com o seu
kUXODETRABALHODOCUMENTALPARAMELHORARAEjCI¤NCIAEPROVOCARALTERA§ESSIGNIjCATIVASNA
produtividade da empresa.
A principal premissa dos Smart Managed Document Services consiste na digitalização dos seus
processos documentais através de uma combinação de hardware e software de modo a otimizar
a gestão da documentação na sua empresa, desde a entrada à produção e saída de documentos.


0TlVYPTEFUSBCBMIP
documentais das empresas
O«PT«PFkDJFOUFT$FSDBEF
50% dos documentos em papel
são introduzidos nos sistemas
informáticos e mais de 25%
dos documentos digitais que
são impressos voltam a ser
introduzidos nos sistemas
informáticos.

!/+)ANALISA OTIMIZAEMELHORAOSSEUSkUXOSDETRABALHODOCUMENTAISE¥GRA§ASAESTE
PROCESSOQUEPODEMOSMELHORARAPRODUTIVIDADEEAEjCI¤NCIADASUAORGANIZA§ªO 
PERMITINDO LHEALCAN§ARPOUPAN§ASSIGNIjCATIVAS

IDC, An Easy And Often Missed
Opportunity for CIOs – MPS, Abril de
2012

Ao associar hardware e software da OKI, asseguramos que a captura, distribuição, gestão
ESA¡DADEDOCUMENTOSSªOEXECUTADASEIMPLEMENTADASDEFORMAEjCIENTE MELHORANDOA
produtividade dos seus colaboradores. Este objetivo pode ser alcançado através da utilização
da plataforma aberta incorporada - sXP (smart Extendable Platform)-, uma plataforma baseada
em serviços web que permite uma integração simples dos multifuncionais OKI com quaisquer
aplicações empresariais ou soluções externas, desenvolvidas por terceiros. No centro da
PRODUTIVIDADEDASUAEMPRESA AS80PERMITE LHESIMPLIjCARACOMPLEXIDADEDOSSEUSPROCESSOS
documentais.

Smart Document Workflow

sXP
Nuvem

Digitalização

FTP

Gestão
DMS

E-MAIL

Base de dados
empresarial de
back-end

r Faturas
r Contratos
r Notas de encomenda
r $VSS¢DVMPT
r Registos de
pacientes

r Captura de texto OCR
r Leitura de códigos de
barras
r Adição de metadados,
por exemplo, número
da fatura

ERP

Pasta

r Nuvem
r Base de dados
empresarial de back-end
r ERP e DMS
r FTP
r E-MAIL
r Pasta
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Processamento
eficiente de
fluxos de
trabalho
documentais

Processamento automático de
faturas, através da captura eletrónica
de documentos, como notas de
encomenda e faturas, utilizando
tecnologia de reconhecimento
ótico de caracteres (OCR), para uma
integração simples e completa nos
processos contabilísticos e de ERP
da empresa. Acesso mais fácil para
jNSDERECUPERA§ªO AUDITORIAE
aprovação, reduzindo o tempo gasto
em tarefas manuais baseadas em
suportes de papel.

Partilha,
armazenamento,
pesquisa,
TRANSFER¤NCIA EDI§ªO
e agrupamento
de documentos
em nuvens de
armazenamento
privadas e públicas.

Captura e gestão seguras de
DOCUMENTOSDE2(CONjDENCIAISEM
formato digital (contratos, formulários
de avaliação, descrições de funções
EPERjSDECANDIDATOS MELHORANDO
a segurança e a acessibilidade e
ELIMINANDOANECESSIDADEDEjCHEIROS
em papel.

!CORRESPOND¤NCIAPARAOSCLIENTES
pode ser automaticamente indexada
através de um sistema de gestão
DOCUMENTAL DEOCORR¤NCIASOU#2- 
SIMPLIjCANDOAGESTªOEMELHORANDO
os níveis de serviço através da
monitorização de todas as interações.

Ligação a uma impressora
NAREDE NAWEBOUSEMjOS
através de um smartphone
ou tablet para uma impressão
móvel, rápida, segura e fácil.
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!DO§ªODEUMkUXODETRABALHO
sem recorrer ao papel. A distribuição
automatizada do correio eletrónico
recebido por todos os departamentos
num sistema de gestão documental (DMS)
elimina os processos manuais e reduz
SIGNIjCATIVAMENTEOTEMPODESPENDIDO
e as tarefas administrativas, ao mesmo
tempo que reforça a segurança.

Daestrunt ommolu
ptatum rateculpa volupta
nos same vel ex
es
aut enducim
Inctuscia volorrum
dolumen
dandae nullent
elique
Inctuscia volorrum
Inctuscia volorrum
Inctuscia volorrum

22 Melbourne
Road
Middleton
Herts
WD22 2RW

Gestão de respostas a
campanhas de direct mail
através da digitalização
de formulários
PREDEjNIDOS EFETUANDOA
extração dos dados para
um sistema CRM gerando
uma captura de dados
rápida e exata, auxiliando
os processos de vendas e
gestão de oportunidades.

Fluxos de trabalho

Nuvem
pública
Smart
Support
Cloud

OKI

Fluxo de trabalho
de entrada
Fluxo de trabalho
de saída
Fluxo de
trabalho manual

Gestão automatizada dos
consumíveis, eliminando
os tempos de paragem e o
armazenamento de toners para
uma impressão mais simples.

Monitorização remota
da utilização e gestão de
políticas de impressão e
documentação.
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Soluções
integradas
que
melhoram
os fluxos de
trabalho e
a gestão de
documentos
As Smart Solutions são um conjunto
integrado de software e tecnologias
QUEMELHORAMOkUXODETRABALHO A
segurança e a gestão de documentos
da sua organização. Utilizando
estas ferramentas tornamos mais
abrangentes os seus processos
documentais, garantindo uma solução
totalmente integrada e otimizada que
vai ao encontro das necessidades e
objetivos do seu negócio, seja no seu
escritório, em plataformas móveis ou na
nuvem.

Captura e distribuição

Adira ao digital - faça a conversão para
kUXOSDETRABALHOSEMPAPEL COMACESSO
eletrónico imediato e encaminhamento
por adição de metadados.
Faça a gestão dos
documentos obtidos
ATRAV¥SDEjCHEIROSEM
formatos editáveis e
pesquisáveis tais como
PDF, RTF, Word e Excel.

Armazenamento
eletrónico
centralizado com
recuperação
kEX¡VEL

Faça a gestão
dos direitos dos
utilizadores com
níveis de acesso
à documentação
controlados.

Arquivo, indexação e
distribuição automáticos
PARAMELHORAROSkUXOS
de trabalho entre
departamentos e reduzir os
processos administrativos.

Integração com
sistemas CRM, ERP,
gestão de documentos,
recursos e outras
aplicações

$EjNAREGRASPARA
OSkUXOSDETRABALHO
rotineiros, como o
processamento de
pagamentos através do
encaminhamento de
faturas por via eletrónica.

q Armazenamento e distribuição eletrónica segura
e pesquisável
q Captura de documentos por via eletrónica,
utilizando o OCR para automatizar os processos
q !UMENTEAEjCI¤NCIAATRAV¥SDADIGITALIZA§ªO
PARAUMLOCALESPEC¡jCOCOMOANUVEM PASTA
de rede, e-mail, ambiente de trabalho ou FTP
q PDF com encriptação para segurança e
conformidade
q Conversão para PDF assegura o arquivo
eletrónico de documentos a longo prazo
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Gestão de documentos
e conteúdos

Elimine custos do
armazenamento
físico e reduza o
processamento
manual de
documentos.

Envio instantâneo de
cópias de documentos
por e-mail ou fax.

q Acesso remoto e recuperação de documentos
a partir de um repositório central usando
qualquer dispositivo
q Organização de documentos em espaços
personalizados
q Monitorização de interações, edições e
diferentes versões para apoiar os processos
de aprovação
q Melhoria da colaboração e dos tempos de
resposta

Segurança e acessos

Direitos de acesso ao equipamento
aplicáveis aos utilizadores:
q)$SEGURA
q0).SEGURO

Gestão de
equipamentos e
contratos

Mobilidade

Mantenha
o seu
negócio em
movimento.

Impressão
móvel

Pull-printing: imprima
a partir de qualquer
dispositivo e envie a
impressão de forma
segura para uma
impressora compatível.

Gestão de políticas de
IMPRESSªODEjNAPOL¡TICAS
e restrições de acesso,
faça a gestão e controlo
da utilização, reduzindo o
desperdício.

Monitorize a utilização dos
equipamentos remotamente.
q#PIASIMPRESSAS
q!TIVIDADEDEIMPRESSªODA
empresa
q'ESTªOAUTOMATIZADADE
consumíveis
q.OTIjCA§ªOAUTOM¬TICA
de falhas e alertas de
reparação

Compatível com
soluções móveis
de fornecedores
externos e
aplicações na
nuvem para
assegurar
kEXIBILIDADEAOS
utilizadores.

Aceda a relatórios
em tempo real e
faça auditorias.
Imprima a partir de qualquer dispositivo da
empresa ou de um equipamento próprio.

Monitorize e controle o
consumo energético e de
toners para reduzir a sua
pegada de carbono.

para qualquer dispositivo.
Acesso seguro a
documentos:
controle a saída
de documentos
CONjDENCIAIS

q Controlo de custos e total visibilidade da
utilização da impressão e cópia (quota) por
utilizador ou departamento
q Libertação dos trabalhos impressos após a
autenticação dos utilizadores
q Proteção de documentos sensíveis com senha
de acesso
q Administração centralizada para gestão e
CONjGURA§ªOEjCIENTEDOSISTEMA

Software simples e
fácil de instalar que
ajuda a otimizar o
seu ecossistema de
impressão.

q 6ERIjQUEASPERMISSESDOSUTILIZADORESE
imprima com segurança a partir de diferentes
locais do escritório ou fora da sua rede de
negócios

q Relatórios e leituras automatizadas

q 3EMNECESSIDADEDECONjGURA§ªO
q Rápido, simples e conveniente

q Utilize a monitorização remota on-line para
avaliar o desempenho e maximizar os níveis
de permissão

q 6ERIjCA§ªODEDOCUMENTOSPARADETE§ªODE
vírus e potenciais ameaças

q &A§AAGESTªOEjCIENTEDOSEQUIPAMENTOSDE
saída

q Use o histórico de tarefas frequentes para
previsão de custos e planeamento antecipado
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Think Smart. Think OKI

Smart Support
Parte integrante das Smart Managed Document Solutions, o Smart
3UPPORTGARANTE LHEATRANSPAR¤NCIAEASEGURAN§ADEQUENECESSITAPARA
CONTROLAROkUXODEDOCUMENTOSDETODAASUAORGANIZA§ªO

Gestão automatizada dos
DPOTVN¢WFJT

Monitorização dos
equipamentos de
impressão

Com o processo de gestão
automatizada dos consumíveis é
possível monitorizar automaticamente
a utilização de toners e repor os stocks
DEFORMAEjCIENTE MAXIMIZANDOOS
tempos de atividade e eliminando
SITUA§ESDEEMERG¤NCIA

.OTIjCA§ESDEAVARIAS
e alertas de reparação
automatizados, bem como
leituras de contadores e
relatórios de alto nível.

Smart
Support
Cloud

Identificação
de avarias e
reparações

OKI

Faturação
automatizada

Faturação
simples

Gestão de
consumíveis

3IMPLIjQUEEMELHOREOS
SEUSkUXOSDETRABALHO
e faturação, através da
faturação automatizada.

Tendências
e relatórios
automatizados

Ferramenta de gestão online
Aceda ao histórico de contratos de reparação, efetue
PEDIDOSDEASSIST¤NCIA ENCOMENDECONSUM¡VEIS
e introduza leituras de contadores com toda a
FACILIDADE% PARAUMAMAIORkEXIBILIDADE OACESSO
pode ser efetuado remotamente.
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Ferramenta de
gestão online

Visibilidade completa
com relatórios
pormenorizados
Visualize relatórios de estado
atuais, monitorize contagens de
páginas, visualize o calendário
DEMANUTEN§ªOEIDENTIjQUE
áreas de baixa produtividade
EEQUIPAMENTOSINEjCIENTES
Utilize relatórios de tarefas
frequentes para proceder a uma
previsão exata dos custos e um
planeamento atempado.

Uma solução adequada

às necessidades
de qualquer empresa
A vasta gama de impressoras e equipamentos
multifuncionais OKI permite-nos selecionar o
produto certo para as necessidades dos diferentes
departamentos e estruturas de trabalho das
organizações, fornecendo uma solução completa
independentemente da dimensão da empresa.

PESSOAL

GRUPOS DE
TRABALHO MUITO
PEQUENOS

GRUPOS DE
TRABALHO
PEQUENOS

GRUPOS DE
TRABALHO
MÉDIOS

GRUPOS DE
TRABALHO
DE GRANDES
DIMENSÕES

DEPARTAMENTOS

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Impressoras
MONO A4
MONO A3
COR A4

De impressoras de secretária mono A4 a
equipamentos multifunções departamentais, a OKI
tem a solução ideal para melhorar a produtividade
EAEjCI¤NCIADEQUALQUERLOCALDETRABALHO 
reduzindo simultaneamente os custos operacionais
e a pegada de carbono da sua empresa.

z

COR A3
Produtos
multifuncionais
MONO A4

z

z

z

z

z

z

COR A4

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

COR A3

Saiba mais

Para mais informações, contacte
oki@oki.pt ou visite www.oki.pt/smart
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Uma organização global com uma abordagem
e presença local

130
60
60

Mais de 130 anos de
inovação no Grupo OKI

A OKI Europe foi fundada com o objetivo de fornecer produtos e serviços dedicados a
clientes empresariais através de uma abordagem inovadora e consultiva ao serviço,
design e produção.

Presente em 60 países
da região EMEA

No Grupo OKI, uma empresa líder mundial em inovação, dedicada aos clientes há mais
de 130 anos e com mais de 18 000 funcionários em 120 países, aliamos o apoio de
uma organização global à abordagem de uma empresa com presença local.

Há mais de 60 anos
na vanguarda das
tecnologias de impressão

A combinação de tecnologia avançada com conhecimentos práticos e uma
especialização na área da impressão tem-nos permitido desenvolver produtos e
serviços que incentivam as empresas a pensar de forma diferente acerca do
MODOCOMOIMPRIMEMEGEREMOSSEUSDOCUMENTOSlMAIOREFICI¤NCIAE
produtividade – para que possam adotar uma impressão mais inteligente.

OKI – a escolha inteligente para as empresas
Há mais de 60 anos que a OKI fornece soluções de impressão
avançadas a nível mundial, introduzindo tecnologias pioneiras
que dão resposta às necessidades de todas as empresas,
grandes e pequenas.
De impressoras e equipamentos multifuncionais, a serviços de
impressão, a OKI oferece uma gama completa de equipamentos
rápidos, fiáveis e de excelente qualidade e soluções
documentais inovadoras que contribuem para a melhoria da
produtividade, garantem poupanças de custos e uma maior
EFICI¤NCIA

EXCEL
EMPRESÊNCIA
ARIAL

Uma filosofia de excelência
empresarial
Desenvolvemos e concebemos todos os nossos produtos e serviços com
BASEEMTR¤SPRINC¡PIOS CHAVE
Simples - o equipamento deve ser fácil de utilizar e ter um design
simples para se adequar aos contextos empresariais modernos e atuais.
Sólido - o equipamento deve ser robusto e fiável.
Inteligente - o equipamento deve dispor de funcionalidades intuitivas
para facilitar a gestão da impressão e documentação.

Impressão de qualidade profissional e flexibilidade de materiais inigualável – in-house
A gama de produtos OKI permite que as empresas imprimam internamente documentos nítidos, claros e vibrantes numa
variedade de materiais com diferentes gramagens e dimensões. As empresas podem agora poupar tempo, dinheiro e
preocupações, assumindo o controlo do que imprimem, quando imprimem, sem terem de recorrer a uma
gráfica profissional ou uma reprografia. Dispõem, assim, de flexibilidade total, enquanto reduzem os
tempos de produção e os desperdícios.

20 anos de tecnologia LED
A OKI foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia digital LED
em impressoras há mais de 20 anos. Esta inovação proporciona
resultados de alta definição na impressão de documentos mais
precisos e de maior impacto. Graças à premiada tecnologia digital
LED, as nossas impressoras são compactas, ecológicas e eficientes
em termos energéticos, utilizando menos matérias-primas no
processo de fabrico e consumindo menos energia. As cabeças de
impressão LED não incluem peças móveis, o que faz com que as
nossas impressoras LED sejam robustas e ultrafiáveis.

Funcionalidades que minimizam o impacto ambiental
Os equipamentos OKI são concebidos para reduzirem o impacto das organizações no
ambiente e, de igual modo, os seus custos. A tecnologia LED é inerentemente eficiente em
termos energéticos e, graças a outras funções de poupança de energia como os modos Eco,
Power Save, Deep Sleep e Auto-Off, conseguimos reduzir ainda mais o consumo de energia
das nossas impressoras. A impressão em frente e verso, standard na maioria dos modelos,
e uma série de outras funções de gestão de documentos eletrónicos ajudam a reduzir as
necessidades de impressão e a utilização de papel das organizações.

OKI EUROPE (IBERIA)
Av. Quinta Grande 53,
7ºD – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
T +351 21 470 42 00
F +351 21 470 42 01
WWW.OKI.COM/PT
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