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Patria Credit externalizeaza serviciile de printare 

catre Q'NET INTERNATIONAL 

 

Despre organizatie 

Patria Credit este cea mai mare institutie financiara nonbancara, specializata pe 

microfinantare, din Romania. Serviciile de microfinantare se adreseaza companiilor mici care nu 

depasesc o cifra de afaceri de 500.000 EUR. Aceste finantari permit întreprinzatorilor sa-si 

extinda afacerile, sa adopte noi tehnologii sau sa aiba capitalul de lucru necesar. Denumita initial 

Capa Finance, compania a intrat intr-o etapa noua de dezvoltare dupa achizitia realizata de 

Romanian American Entreprise Fund (RAEF) si Balkan Accession Fund (BAF) în 2008. 

Patria Credit detine o metodologie proprie pentru a asigura fluenta serviciilor si accesarea 

fondurilor, mai simplu decat in sistemul bancar. Mai mult, compania ofera servicii in locatii unde 

penetrarea sistemului financiar-bancar este aproape inexistenta. In mod curent, Patria Credit 

gestioneaza peste 39 de locatii si cca 8600 de clienti activi. Valoarea imprumuturilor acordate 

clientilor, in 2010, a fost de cca. 11 milioane EUR (la 30 septembrie 2010), cu o crestere fata de 

aceeasi perioada a anului trecut cu 150% ca volum si cu 230%,ca numar de credite. 

 

Situatia initiala 

In 2008, managementul Patria Credit a initiat un proiect amplu de restructurare a 

companiei, care includea si dezvoltarea unei infrastructuri IT moderne. Procesul de modernizare 

a atins inclusiv serviciile de printing si imaging care nu corespundeau nevoilor curente. Parcul de 

echipamente, peste 40, avea o vechime medie de 2-3 ani si era format din branduri eterogene.  

Mai mult, echipamentele nu erau profesionale si aveau capacitati mici. Fiind echipamente 

de tip consumer nu aveau functionalitati de conectare in retea, scanare, procesare digitala a 

documentelor, iar fiabilitatea era scazuta in conditiile de exploatare proprii Patria Credit. Lipsa 

de functionalitati era cea mai apasatoare, cu precadere deoarece in cadrul Patria Credit, fluxurile 

de lucru prevedeau scanarea documentelor si trimiterea acestora in retea. 

Din acest punct de vedere, plangerile utilizatorilor erau multiple deoarece echipamentele 

nu ofereau suportul necesar derularii operatiunilor curente. Complementar, Departamentul IT nu 

putea sustine un serviciu de suport centralizat datorita eterogenitatii echipamentelor si a 

dispersiei teritoriale. 
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„Planul de modernizare a prevazut si implementarea unei solutii de core-business care trebuia sa 

permita printarea oricarui document existent in sistem, la orice imprimanta locala. Era evident ca 

acest obiectiv nu putea fi atins cu parcul de echipamente existent. Mai mult, la nivel de business, noul 

actionariat dorea un model fiabil care sa asigure rapididate in derularea operatiunilor , pentru a 

creste productivitatea si a reduce timpul necesar acordarii unui credit, de la intrarea clientului in 

locatie pana la obtinerea finantarii‟, a declarat serban Popa, Chief Information Officer, Patria Credit 

 

Alegerea solutiei 

Pentru identificarea solutiei potrivite, a fost alcatuita o echipa care a realizat analiza 

detaliata a situatiei, a cerintelor, precum si o documentare extinsa asupra ofertelor existente pe 

piata.  

Alaturi de extinderea functionalitatilor, printre cerintele importante definite de echipa 

Patria Credit au fost: scaderea costului pe pagina, omogenizarea parcului de imprimante ai 

externalizarea tuturor serviciilor de mentenanta, inclusiv achizitia de consumabile. 

S-a avut in vedere, atat achizitia in regim propriu a echipamentelor si contractarea unor 

servicii complementare, cat si externalizarea completa a serviciului. 

Managementul Patria Credit a optat pentru externalizarea completa a serviciului, iar echipa de 

proiect a identificat trei furnizori cu pozitii importante pe piata de la care a solicitat oferte. 

 

„Am prezentat managementului o analiza comparativa in ceea ce priveate achizitia sau inchirierea de 

echipamente cat ai o analiza orientativa a costurilor. Am luat in calcul amortizarea echipamentelor in 

cazul achizitiei ai a costurilor generate de use-of-funds pe perioada contractuala pentru a oferi o 

echivalenaa justa in compararea celor 2 tipuri de contracte,‟ declara Serban Popa. 

 

In final, Patria Credit a ales solutia Smart Printing Services oferita de compania Q'NET 

INTERNATIONAL, partener HP cu specializarea HP Office Printing Solution.  

„Oferta Q'NET INTERNATIONAL a fost castigatoare printr-un raport foarte bun calitate pret precum si 

prin prezentarea unor referinte de calitate, dar si printr-o flexibilitate mai mare in ceea ce priveste 

detaliile proiectului," afirma Serban Popa. 
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Derulare proiect  

Proiectul a inclus o analiza a situatiei existente in fiecare locatie din punctul de vedere al 

necesitatilor curente. Astfel, s-a putut implementa solutia potrivita in termeni de functionalitati, 

performanta si consum, Smart Printing Services fiind o solutie scalabila pe specificul si cerintele 

clientului. 

Au fost instalate echipamente multifunctionale din categoria HP LaserJet M3035xs MFP 

pentru a fi asigurate operatiunile de printare, copiere, scanare, fax, dar si functionalitati complexe 

precum: scan-to-folder, scan-to-email, scan-to-workflow, scan-to-OCR, scan-to-network printer.  

Toate echipamentele pot fi customizate pentru acces pe baza de PIN sau card si permit 

rularea unor fluxuri de lucru la nivel primar, de la nivelul afisajului touchscreen al 

echipamentului. Pentru monitorizarea parcului de echipamente a fost instalata aplicatia HP Web 

Jetadmin. Aceasta aplicatie permite instalarea remote, monitorizarea si interogarea parcului de 

echipamente, conectate la retea sau la un PC precum si obtinerea de raportari. HP Web Jetadmin 

poate fi accesata via web prin orice browser si ofera: 

- Configurare facila pentru intreg parcul de echipamente; 

- Alerte proactive, prin email, privind potentialele probleme de functionare; 

- Elemente de securitate; 

- Rapoarte customizabile; 

- Interfata de monitorizare online a starii echipamentelor. 

 

„Solutia propusa de Q'NET INTERNATIONAL are un grad ridicat de omogenitate, am definit câteva 

categorii de locatii pentru care am stabilit combinatia potrivita intre un anumit tip de echipament, 

aplicatiile si serviciile necesare. Astfel, prin caracterul repetitiv, instalarea si configurarea devin mult 

mai facile,‟ considera Serban Popa. 

 

Urmatoarea etapa a fost adaugarea serviciilor necesare pentru atingerea obiectivelor 

stabilite in cadrul proiectului: instalare directa de catre Q'NET INTERNATIONAL, mentenanta 

acestora, asigurarea tuturor consumabilelor si a pieselor de schimb necesare. 

Alimentarea cu consumabile se face proactiv pe baza alertelor trimise automat, atat catre 

serviciul HelpDesk, cat si catre Q'NET INTERNATIONAL, fara a fi nevoie de crearea unor 

stocuri in locatiile Patria Credit. Consumabile sunt in totalitate originale HP. Imprimantele sunt 
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intretinute in intregime de catre echipa Q'NET INTERNATIONAL care intervine in functie de 

SLA-ul (Service Level Agreement) stabilit si rezolva toate evenimentele hardware si software, 

beneficiarul fiind instiintat de interventiile executate. 

Printre functionalitatile cheie oferite de solutia Smart Printing Services se afla scan-to-

email si scan-to-folder, care reprezinta cca 30-40% din gradul de utilizare a echipamentelor. 

Procedurile interne ale Patria Credit prevad ca aprobarea cererilor de creditare sa fie 

facuta centralizat la sediul din Bucuresti. Acest specific face necesara trimiterea catre biroul 

central a dosarelor depuse de clienti, iar pentru o evaluare corecta sunt scanate toate 

documentele. Angajatii utilizeaza scan-to email pentru expedierea documentelor si scan to folder 

pentru arhivare si procesare ulterioara prin aplicatii OCR (Optical Character Recognition). 

Astfel, documentele ajung intr-un folder dedicat si sunt accesate de persoanele competente 

conform proceselor interne ale companiei. 

 

Beneficiile obtinute 

Prin implementarea solutiei Smart Printing Services, Patria Credit si-a atins obiectivele 

initiale si a obtinut o serie de beneficii relevante, in termeni de crestere productivitate si reducere 

costuri. 

Cresterea eficientei utilizatorilor. Acesta este cel mai important beneficiu, obtinut prin 

utilizarea unor functionalitati noi si reducerea timpului alocat operatiunilor de scanare, copiere, 

printare. Timpul de procesare a unui dosar s-a redus cu cel putin 50% prin folosirea 

functionalitatilor de scanare, iar angajatii pot aloca timpul câstigat in favoarea clientilor. 

Reducerea costurilor operatiunilor de copiere si printare. Aceasta reducere a fost posibila 

prin utilizarea unor echipamente profesionale cu un cost pe pagina mai avantajos, dar si prin 

achizitia centralizata a consumabilelor si obtinerea unor discount-uri de volum. 

Transparenta costurilor. Anterior implementarii solutiei oferite de Q'NET 

INTERNATIONAL, in cadrul Patria Credit costurile erau calculate la nivel de locatie, unde se si 

faceau achizitiile, iar obtinerea unui raport general era foarte dificil de realizat. Prin existenta 

unei facturi lunare unice si a unui raport detaliat, managementul companii are o vizibilitate 

deplina asupra costurilor, la nivelul intregii organizatii sau al fiecarei locatii in parte. 

Reducerea timpului de instalare a echipamentelor in locatiile noi. Patria credit este o 

companie dinamica, numarul filialelor este in continua crestere, 17 fiind adaugate pana acum in 
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2010 si alte 25 planificate pentru anul viitor. Contractul cu Q'NET INTERNATIONAL permite 

instalarea si configurarea rapida a echipamentelor precum si flexibilitate in dotarea 

corespunzatoare a noilor filiale. 

 

,,Anterior orice defectiune a unui echipament insemna 2-3 zile scoatere din productie, iar daca se 

impunea schimbarea, aceasta perioada se extindea pana la 2 saptamâni. Se initia un proces de 

purchasing, se plasa o comanda de achizitie, livrarea se facea la sediul central si ulterior echipamentul 

era expediat in locatie; asta facea ca zilele de down-time sa fie destul de multe si cu un impact negativ 

asupra eficientei angajatilor" considera Serban Popa. 

 

Existenta unor stocuri tampon de echipamente si a unor servicii cu acoperire nationala 

face ca aceste procese sa fie foarte rapide. Anterior apareau intarzieri si blocaje la achizitia si 

livrarea echipamentelor, precum si la instalarea acestora, toate aceste situatii au fost eliminate. 

Eliminarea timpilor morti. Datorita prevederilor contractuale ferme, situatia imposibilitatii 

utilizarii echipamentelor datorita unor defectiuni tehnice a fost eliminata. In mod curent, SLA-ul 

prevede rezolvarea oricarei defectiuni in aceeasi zi in care este semnalata (SMB -Same Business 

Day) pentru Bucuresti si a doua zi (NBD -Next Business Day) pentru provincie. 

 

„In urma proiectului derulat de Q'NET INTERNATIONAL am obtinut o crestere considerabila de 

productivitate in filiale precum si o reducere a costurilor operatiunilor de printare si copiere. Mai mult, 

aceste costuri sunt usor de monitorizat la nivelul Departamentului Financiar deoarece lucram cu un 

singur furnizor.‟ Serban Popa, Chief Information Officer, Patria Credit. 

 

Simplificarea administrarii. In urma implementarii solutiei HP Web Jetadmin, administrarea 

echipamentelor este facuta centralizat. Serviciul HelpDesk al Departamentului IT are la 

dispozitie informatii relevante despre starea acestora, de la lipsa conexiunii, pana la blocarea 

alimentarii cu hartie, ceea ce a redus timpul de solutionare a solicitarilor precum si numarul 

deplasarilor. Anterior aceste informatii nu erau disponibile decat prin convorbiri telefonice cu 

utilizatorii. 
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Echipamente utilizate: HP LaserJet M3035xs MFP  

HP Laser Jet M3035xsMFP este un echipament alb-negru foarte fiabil, usor de utilizat si 

cu numeroase functionalitati suplimentare. Ofera printare, copiere, scanare, scan-to-email si fax 

dar permite si integrarea documentelor intr-un workflow prin functionalitatile de scan-to-folder 

/network/OCR. Viteza de lucru este de 33 pagini pe minut, iar cu ajutorul tehnologiei HP Instant-

on, prima pagina este disponibila imediat. Multumita posibilitatii de imprimare fata/verso, HP 

Laser Jet M3035xsMFP contribuie si la reducerea consumului de hartie. 

 


