
É o nosso Managed Print 
Services (outsourcing de 
impressão) voltado para 
o setor da educação, e
que resulta no aumento 
da produtividade, redução 
dos custos de impressão 
e otimização de processos.

O que é o 
MPS Ensino?

IMPLEMENTAÇÃOGESTÃO

DESIGNANÁLISE

Mais de 300 instituições
de ensino são hoje clientes 
da Beltrão Coelho
O controlo e redução dos custos 
de impressão, bem como as
diversas tarefas do dia-a-dia
relacionadas com impressão nas
instituições de ensino constituem 
o eixo fundamental desta nossa
comunicação e respondem à 
pergunta: quem é a Beltrão 
Coelho®?

A Beltrão Coelho® possui a maior e
mais qualificada estrutura de
suporte e assistência técnica de
impressão em Portugal.

Todos os nossos técnicos são 
quadros da empresa, especializados
e certificados, o que se traduz numa
vasta e acumulada experiência na
assistência de impressão.

De pessoas para pessoas, 
percorremos um longo caminho de
que nos orgulhamos e que nos faz
avançar para manter a nossa
posição de líder no setor da
educação.



Algumas soluções MPS Ensino

Vantagens do MPS Ensino

Possibilidade de comprar créditos pré-pagos que 
permitem que os alunos imprimam somente o 
plafond adquirido, o que evita o desperdício e 
impressões não relacionadas com o meio 
académico. 

Trabalhamos com a Xerox, que tem os mais 
adaptados equipamentos às soluções de alto 
volume, com softwares específicos e uma 
infinidade de opcionais de finalização e acabamen-
tos profissionais. 

Produção de materiais 
como cadernos e sebentas

Utilizando dados variáveis, oferecemos soluções automáticas de criação de provas de alunos 
personalizadas, comunicações de alunos e materiais internos dos cursos, com inúmeras versões 
diferentes (nome do aluno, turma, departamento, etc). 

Personalização de documentos 

Os processos de admissão e inscrição podem 
ser melhorados com softwares especialistas 
em recolha de dados em campos específicos, 
o que reduz os erros a 0.

Simplificação da captura 
de dados 

Disponibilizamos soluções 
que facilitam impressão 
direta via smartphone e 
tablet.

Mobile PrintCartões pré-pagos

Analista pré-venda para 
Soluções de Accounting

Painéis de controle
para monitorização
do parque

Eliminação do stock
e das compras 
de consumíveis

Faturação
consolidada

Atendimento
com Service
Desk dedicado

Controlo de custos
de impressão e cópia

Redução de custos
com equipamentos
Smart MFP

Outsourcing de 
impressão com 
o melhor custo
benefício do mercado

Diminuição do 
TCO (custo total 
de propriedade)Plano de

Comunicação
para Impressão
Consciente

Analista 
de Pós Venda
exclusivo

Soluções com alta 
qualidade tecnológica

Entrega proativa
de consumíveis



Faculdade de Direito

Instituto Politécnico Guarda

myapps® é uma loja de apps para 
impressoras multifunções. Criamos apps à 
medida para simplificar a forma como os 
alunos, professores e funcionários das 
universidades, faculdades ou escolas podem 
interagir com as impressoras multifunções.

Possibilidade de diferenciar utlizadores 
autorizados e com acesso controlado para 
aceder a documentos específicos. 

Segurança 

Toda a parte de captura e verificação de dados 
será automatizada.
Isto implica a poupança de horas de 
processamento manual de inscrições e 
admissões. 

Digitalização
profissional 

Com os Managed Print Services da Beltrão 
Coelho® deixará de ter tarefas de gestão e 
manutenção de rotina associadas às suas 
necessidades de impressão, reduzindo assim 
os custos de impressão e eliminando 
desperdícios.

Os alunos, professores e funcionários das 
universidades, faculdades ou escolas podem 
utilizar os equipamentos configurados pela 
Beltrão Coelho® para imprimir os seus 
arquivos da Cloud ou digitalizar para os seus 
repositórios da Cloud, com ou sem cartão de 
aproximação, de uma forma segura e prática.

Solução para digitalizar e indexar documentos 
para admissão, auxílio financeiro e registo no 
sistema de informações de alunos.

Ganhe o controlo sobre o crescente aumento dos custos de impressão, com software de 
monitorização e gestão, reduzindo os custos de impressão de documentos com eficácia. 

Vantagens:
Controlar o modo como são usadas as impressoras e fotocopiadoras e por quem;

Analisar quais os equipamentos a ser sobre-utilizados e sub-utilizados e reconhecer os 

períodos de picos de utilização;

Atribuir as despesas a cobrar por departamento, centro de custos, projetos ou clientes;

Controlar quem pode utilizar determinados equipamentos, como os pode usar e qual o 

limite de utilização.

Cloud

Controlo de desperdícios

Serviços de Documentos 

Controlo e redução
dos custos de impressão

Software 
de accounting

O nosso mundo são 
os nossos clientes

myapps®

Escola Secundária Camões Escolas José Relvas Instituto Politécnico Lisboa

Instituto Politécnico Leiria Inst. Politécnico Portalegre

Agrup. Escolas de Cascais Universidade de Évora Agr. Escolas Eça de Queiroz 

Escolas Luis António Verney Agr. Escolas Manuel Maia

Escolas Francisco Santos Ag. Escolas Patrício Prazeres

Reitoria Universidade Lisboa



Os níveis de exigência nos serviços prestados e o grau de satisfação dos clientes 
relativamente aos seus prestadores, são cada vez mais elevados. Nesse sentido, 
encontramos o parceiro certo, a Beltrão Coelho ajudou-nos a elevar os padrões dos 
nossos serviços. 

João Florencio
Agrupamento de Escolas de José Relvas

Alpiarça

Há mais de uma década que trabalhar com a Beltrão Coelho tem sido uma 
experiência bastante positiva para o nosso Agrupamento. Profissionalismo,
disponibilidade, atenção e dedicação têm pautado a atuação das equipas da Beltrão 
Coelho que têm colaborado connosco. O conhecimento profundo da nossa realidade, 
a avaliação rigorosa das nossas necessidades e a apresentação das melhores soluções 
face aos nossos condicionalismos financeiros têm permitido a manutenção de uma 
excelente parceria entre a Beltrão Coelho e o Agrupamento de Escolas de Alvalade.

Pedro Botas

Agrupamento de Escolas de Alvalade
Lisboa

Estamos bastante satisfeitos com o serviço de qualidade prestado pela Beltrão 
Coelho, através dos seus técnicos, ao Agrupamento de Escolas de Santo André.

Arlete Cruz
Agrupamento de Escolas de Santo André

Barreiro

Bom serviço, honestidade e simpatia, são 
os valores que norteiam a Beltrão Coelho. 

Valter Carvalho
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

Amora

Trata-se de uma equipa com conhecimentos técnicos na área, sempre disponível a 
ajustar o modelo de base proposto às necessidades internas do Politécnico, 
nomeadamente a integração do software de impressão com as aplicações 
informáticas do IP Santarém.
Após a implementação, o serviço tem sido excelente, onde a Beltrão Coelho tem
demonstrado uma programação eficaz das tarefas agendadas e o relacionamento da
equipa de implementação com os técnicos de Informática é muito cordial e informal“

José Maurício
Instituto Politécnico de Santarém

Santarém

O grau de satisfação da Escola relativamente ao trabalho desenvolvido com a Beltrão 
Coelho é elevado, quer pelo acompanhamento prestado pela gestão 
comercial da empresa quer pela resolução dos problemas. 
Recomendamos a Beltrão Coelho pelo seu profissionalismo e pela relação da 
qualidade e preços praticados.

João Jaime Antunes Alves Pires
Escola Secundária de Camões

Lisboa

A relação de parceria entre a Beltrão 
Coelho e o Agrupamento de Escolas Sá da 
Bandeira, iniciou-se muito antes da 
formalização que qualquer relação 
comercial.

A visita dos colaboradores da Beltrão 
Coelho para se inteirarem das reais 
necessidades do Agrupamento em 
termos de necessidade de impressão e 
cópia, permitiu estudar uma solução 
global que foi e é ajustada em contexto 
real de uma forma dinâmica.

A solução encontrada permitiu a 
resolução de uma só vez das dificuldades 
que eram sentidas, uma vez que se 
encontravam desajustadas das reais e 
atuais necessidades.

 A opção pela aquisição de equipamento 
novo e a posterior aquisição de serviços 
de manutenção e assistência técnica, 
permitiu ao Agrupamento reduzir custos 
de uma forma muito significativa. 
Estamos na expetativa que a partir do 
ano e meio de funcionamento desta 
solução o Agrupamento possa reduzir 
para 1/3 as despesa com esta conta.

A gestão e manutenção em termos 
técnicos dos equipamentos em rede é 
uma mais valia na solução de pequenos 
problemas que vão surgindo no dia a dia.

Por tudo isto a Beltrão Coelho tem sido 
uma parceira fiável.

Rui Miguel da Rosa Vitória de Brito
Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira

Santarém

Linha Telefónica: 213 122 800

marketing@beltraocoelho.pt

www.beltraocoelho.pt
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