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Interligar o parque de impressões
para gerar maior economia e
otimização de recursos
O Terminal Garagem Menezes Côrtes integra seu parque de
impressão em rede e adquire maior controle e segurança

DEMANDA:
Atualizar o parque de
impressão e desenvolver um
sistema de monitoramento e
controle de impressões.
SOLUÇÃO:
Foi implantada uma solução
de administração e
contabilidade de páginas
impressas através de
software e troca dos
equipamentos da empresa.
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:
+ a empresa reduziu custos
com as impressões em mais
de 20%;
+ a solução garantiu que a
empresa garantisse que seus
colaboradores tivessem
novos recursos para excução
de seus trabalhos;
+ novas políticas de controle
e contabilidade de
impressões foi implantada.

O custo da impressão diminuiu
muito, cerca de 20% a 25%
Marcelo Siqueira
Gerente de TIC do Terminal Garagem Menezes Côrtes

ORGANIZAÇÃO QUE TRAZ RESULTADOS
Aqueles que estão familiarizados com o Centro do Rio de Janeiro sem dúvida já conhecem o Terminal Garagem
Menezes Cortes. Localizado no coração da cidade, o edifício conhecido por suas vagas de estacionamento abriga
em seu interior muito mais do que apenas espaços para alocação dos carros.
O Terminal Garagem Menezes Cortes, ou somente Menezes Cortes, abriga em seu interior uma série de lojas
comerciais, quiosques, uma universidade e toda uma estrutura empresarial que garante que todo este complexo
de negócios funcione de modo eficiente.
O Terminal Menezes Cortes, através de seu setor de tecnologia, procurou a Microware para auxiliá-lo a
aperfeiçoar o seu parque de impressão, na busca de oferecer para seus colaboradores e clientes um serviço cada
vez mais marcado pela excelência.
O antigo parque de impressão era formado por impressoras Jato de Tinta, que apresentavam limitações em
atender as crescentes demandas da empresa. A antiga estrutura também não possibilitava que a empresa
mensurasse a quantidade de páginas imprimidas por mês e nem o custo que as mesmas geravam para a empresa.
Outra dificuldade experimentada pela equipe do Menezes Cortes era a individualidade das impressoras, pois
havia quase que uma impressora por colaborador, o que gerava maior mão de obra para manutenção, recursos e
supervisão, mas, como dito anteriormente, sem qualquer controle de acesso ou mensuração de impressões.
Para auxiliar o Terminal Garagem Menezes Cortes com sua demanda a Microware desenvolveu um projeto que
visava trocar os equipamentos que o Terminal possuía por mais modernos, integrar as impressoras através de uma
rede com permissões diferenciadas e ainda, com o auxílio de um software, gerar visualização e controle sobre o
número de cópias produzidas. Para tanto, a área de especialização Processos de Negócios da Microware ficou
responsável pela implantação, gerenciamento e manutenção da solução.
Processos de Negócios é a área de Microware especializada em gestão de conteúdo, gestão de processos e
imagem e impressão. Em parceria com a equipe de TIC do Terminal Garagem ambas trabalharam para implantar a
solução que mais se adequasse as necessidades da empresa. Com expertise assegurada, a área de especialização
da Microware preparou uma reengenharia e otimização do parque de impressão interligando-o em rede,
desenvolvendo medidas de segurança e elaborando um sistema de autenticação com permissões para
determinados tipos de atividades realizadas.

O primeiro passo foi a substituição dos equipamentos da empresa por equipamentos mais modernos e que
oferecessem maiores recursos e agregassem mais valor aos negócios. Com estes novos recursos, a empresa pôde
“oferecer mais qualidade, mais recursos e visualização para os colaboradores”, nos disse Marcelo Siqueira,
Gerente de TIC do Terminal Garagem Menezes Cortes.
Um dos interesses da equipe do Terminal Garagem era a de conquistar um monitoramento eficiente da
quantidade de impressões realizadas e os perfis de produtividade de seus colaboradores. Para atender a esta
demanda específica, a Microware utilizou o software Pcounter. Graças ao mesmo, a empresa pôde realizar uma
mensuração de suas impressões, assegurar maior eficiência em sua produtividade e economia com seus
suplementos. Marcelo Siqueira nos informa que “o custo da impressão diminuiu muito, cerca de 20% a 25%”.
O atendimento da Microware, através da área de especialização Processos de Negócios, oferece o serviço de
Terceirização Gerenciada de Serviços de Imagem e Impressão o que garante a supervisão e reposição dos
suplementos e equipamentos que a empresa necessitar. Segundo Marcelo Siqueira, “Não há mais necessidade de
compra de suprimentos, pois a Microware atende essa questão”. Marcelo Siqueira também nos informa que a
equipe de Processos de Negócios “fez o possível para tornar a solução implantada viável para a empresa”.
A solução implantada garantiu uma segurança e estabilidade maiores para a equipe de TIC da empresa, sem
mencionar o corte de gastos antes desperdiçados. “Quando há algo fora do controle agora pode haver um
monitoramento”, disse-nos o Gerente de TIC da empresa.

FICHA TÉCNICA
DA SOLUÇÃO

Impressora HP LaserJet Pro 400 em cores M451dw
Recursos
Velocidade e cor de classe profissional
Aumente a produtividade e economize tempo com velocidades de impressão de até 20 ppm em A4 e 21 ppm em carta.
Produza texto destacado e cores suaves com HP ImageREt 3600 e cartuchos de toner HP LaserJet originais. Produza materiais de
marketing em cores no escritório em uma variedade de tamanhos de mídia usando dicas e modelos da HP. Imprima documentos de
forma econômica.
Capacidade de gerenciamento, produtividade e mobilidade
Conserve recursos e economize papel usando impressão automática em frente e verso. Gerencie proativamente a impressão no
escritório com HP Web Jetadmin. Imprima a partir de qualquer lugar no escritório, usando conectividade sem fio integrada.1
Compartilhe recursos de impressão usando Ethernet integrada. Imprima virtualmente em qualquer lugar com HP ePrint.
Fácil de usar e economizar recursos
Reduza o uso de energia com a tecnologia Auto-On/Auto-Off.8 Economize também com a tecnologia Instant-on. Comece a imprimir
imediatamente com HP Smart Install.11 Use HP Auto Wireless Connect para configurar a conexão de rede. Receba resultados
consistentes com cartuchos HP originais e faça novos pedidos facilmente com HP SureSupply. Tire vantagem da reciclagem fácil e
gratuita, os cartuchos devolvidos através do programa HP Planet Partners são reciclados de maneira responsável.
Impressora HP LaserJet Enterprise P3015dn
Recursos
Conte com a HP para obter mais desempenho e durabilidade
Adicione um disco rígido seguro ao slot EIO aberto de sua impressora. O HP High-Performance Secure EIO Hard Disk é um acessório
opcional, que fornece recursos avançados de segurança para proteger os dados confidenciais armazenados nas impressoras e
multifuncionais HP - sem interferir no desempenho do equipamento. 25 anos de inovação contínua com impressões profissionais de alta
qualidade e confiabilidade—a HP LaserJet continua sendo a marca favorita das empresas. Conte com a HP para obter suporte premiado
para impressoras a laser.
Ganhe tranquilidade com recursos avançados de segurança
Recupere facilmente trabalhos confidenciais de impressão previamente armazenados. Acesse a lista de trabalhos armazenados, usando
o botão "menu" e inserindo seu código PIN por meio das 10 teclas disponíveis no painel de controle da impressora. Conecte e armazene
convenientemente seu sistema de leitura de cartões de segurança e seus dispositivos de autenticação da HP e de terceiros com a
tecnologia Hardware Integration Pocket.
Ganhe flexibilidade para expandir seus negócios
Aumente sua produtividade. Faça ainda mais com uma capacidade máxima de entrada de 1600 folhas. Adicione uma bandeja opcional
de 500 folhas para melhor gestão do papel. Atenda às necessidades do seu negócio com mecanismos eficientes de gestão de papel.
Imprima automaticamente em mídias de diferentes tipos e tamanhos A6—usando bandejas ajustáveis e fáceis de instalar.
HP LaserJet M2727 Multifunction Printer series
Recursos
Velocidade e cor de classe profissional
Aumente a produtividade e economize tempo com velocidades de impressão de até 20 ppm em A4 e 21 ppm em carta. Produza texto
destacado e cores suaves com HP ImageREt 3600 e cartuchos de toner HP LaserJet originais. Produza materiais de marketing em cores no
escritório em uma variedade de tamanhos de mídia usando dicas e modelos da HP. Imprima documentos de forma econômica. Obtenha
o mesmo custo por página em preto que o de uma impressora monocromática HP LaserJet.
Economia de tempo valioso
O multifuncional HP LaserJet M2727nf MFP foi projetado para poupar tempo e trabalho com poderosas ferramentas de gerenciamento.
Imprima virtualmente em qualquer lugar com HP ePrint.
A famosa confiabilidade e suporte da HP
Você não precisa se preocupar com compatibilidade com o Microsoft® Windows Vista™. O multifuncional HP LaserJet M2727nf MFP é
certificado para uso com o Vista, o que significa que funciona perfeitamente com computadores equipados com o novo sistema
operacional.
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IHP LaserJet Pro 400 color M475dn MFP
Recursos
Eficiência e capacidade de expansão conectado à web
Use aplicativos empresariais e a tela de toque colorida de 3,5 polegadas (8,89 cm) para acessar e imprimir a partir da web.
Converta materiais impressos em arquivos digitais de forma rápida e fácil, digitalize diretamente para uma unidade USB, e-mail, ou pasta
na rede. Imprima virtualmente em qualquer lugar com HP ePrint. Gerencie proativamente a impressão no escritório com HP Web
Jetadmin.
Economia de energia otimizada
Reduza o uso de energia com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off. Economize também com a tecnologia Instant-on. Conserve recursos e
economize papel, usando impressão automática em frente e verso, obtenha até 50% de economia em papel. Obtenha fácil acesso,
centralizado, para personalizar as opções de consumo de energia e configuração da impressora com o console HP EcoSMART.
Pcounter
O Pcounter é uma abrangente suite para gerenciamento e contabilização de impressões em rede. Ao contrário de algumas soluções
que demandam a instalação repetitiva e de alto custo em cada uma das estações da rede, o Pcounter é um aplicativo servidor que
permite a administração centralizada de todo o ambiente de impressão. Afinal, não é essa a essência da rede? Além do mais,
soluções baseadas em estações individuais não oferecem a mesma confiabilidade no acompanhamento de jobs submetidos de PCs
para filas de impressoras de rede.
O Pcounter contabiliza jobs de impressão de qualquer plataforma (PC, Mac, Unix) que podem ser impressos em uma fila de
impressão do NetWare, NDPS, NT ou 2000/2003/2008.
Web Jetadmin
HP Web Jetadmin é uma das ferramentas vencedoras de prêmios e líder de mercado para a gestão eficiente de uma grande
variedade de dispositivos de rede HP e não-HP, incluindo impressoras, multifuncionais, produtos e remetentes digitais. Esta solução
única permite que você instale remotamente, monitore, mantenha, solucione problemas e proteja seu ambiente de impressão e
imagem. Em última análise, aumenta a produtividade dos negócios, ajudando você a economizar tempo, controlar custos, proteger o
seu investimento e proporcionar um melhor retorno do seu investimento.

SOBRE A
MICROWARE
A Microware tem a missão de oferecer
soluções em tecnologia de informação
para negócios e organizações de forma
criativa, objetiva, segura e adequada.
Somos especialistas em apoiar
empresas no desenvolvimento e
implantação de projetos na área de
T.I.C.
Buscamos ser o melhor arquiteto de
tecnologia, aplicando-a de forma
inteligente e de acordo com as suas
necessidades. Desta forma ajudamos
você a focar nas suas prioridades, e
contribuímos com a expansão, com o
aumento da produtividade e com a
redução de custos e riscos da sua
empresa.
Atuamos nas áreas de Datacenter,
Conectividade, Workplace, Imagem e
Impressão e Serviços Profissionais.
Temos uma das mais bem treinadas
equipes do Brasil, capacitada a
identificar necessidades e alinhar
investimentos com os objetivos do
negócio. Nosso trabalho conta com
fortes parcerias desenvolvidas com os
maiores fornecedores de soluções de
T.I.C.
Fundada em 1984, a Microware
encontra-se presente no Rio de Janeiro
e em São Paulo com escritórios
comerciais, centros de serviços e
centros de distribuição próprios,
atendendo a todo o território nacional.
Fazemos parte de redes globais de
provedores de soluções de T.I.C., e
através delas ajudamos nossos clientes
em sua expansão internacional.
Operamos sob um sistema de
qualidade total certificado pela ISO
9001, sendo nossos processos
auditados regularmente, reforçando
assim a confiabilidade dos projetos e
serviços oferecidos.
Estamos comprometidos com a
construção de uma relação de longo
prazo, adicionando valor para sua
empresa e para o seu trabalho. Somos
especializados no atendimento a
clientes que exigem qualidade, rapidez
e tratamento diferenciado.
Obrigado pela confiança e preferência
na Microware.

E você?
Sua empresa possui um gerenciamento de seus custos com impressões e
as melhores ferramentas para execução de suas atividades?

Quer saber como a Microware pode apoiar
para aumentar a sua produtividade?
Entre em contato conosco:
RJ: Rua Noronha Torrezão, 416 - Santa Rosa - Niterói - RJ 24.240-183
Tel 55 (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br
SP: Rua James Watt, 142/ 4º and - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050
Tel 55 (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br
www.microware.com.br / microware@microware.com.br

