
A Barry University é uma instituição católica de ensino 
particular localizada em Miami Shores, na Flórida, que 
incentiva seus alunos na promoção de mudanças 
positivas na comunidade local e global. Fundada em 
1940, a Barry University oferece mais de 100 programas 
de graduação, mestrado e doutorado em suas nove 
faculdades e escolas. A comunidade da Barry University 
inclui cerca de 9.000 alunos, 52.000 graduados e 1.700 
docentes e funcionários. A universidade é composta 
pelo campus principal com 122 acres, em Miami 
Shores, o campus da Dwayne O. Andreas School of 
Law, em Orlando, e localidades-satélite em outros 
14 municípios na Flórida, nas Bahamas e nas Ilhas 
Virgens Americanas. 

A Barry University é uma comunidade 
estudantil comprometida com os mais altos padrões 
acadêmicos nos cursos de graduação, pós-graduação 
e educação profissionalizante. A Universidade tem 
quatro compromissos fundamentais: Conhecimento 
e Verdade (enfatizando o aprendizado ao longo da vida, 
o crescimento e o desenvolvimento); Comunidade 
Inclusiva (cultivando e valorizando a diversidade cultural, 
social e intelectual); Justiça Social (promovendo a justiça 
social por meio do ensino, da pesquisa e da assistência), 
e Serviço Colaborativo (atendendo às comunidades 
locais e globais por meio de parcerias colaborativas). 

Impressão sob demanda de 
dispositivos móveis

Milhares de alunos da Barry University frequentam 
as aulas ministradas em 54 prédios distribuídos em 
17 localidades na Flórida. A universidade oferece 
recursos tecnológicos nos laboratórios e prédios 
do campus e incentiva os alunos a levarem seus 
próprios dispositivos para a escola. Alunos, professores, 
funcionários e visitantes podem se conectar à rede 
Wi-Fi em toda a extensão do campus da escola. 
Anteriormente, a Barry University oferecia uma 

Campus universitário instala 
estações M500 para agilizar 
e melhorar recursos de 
impressão para alunos

EFI M500 
Estudo de caso

Desafio:

A Barry University tem milhares de alunos 

que precisam imprimir no campus. Havia 

uma solução em operação, mas ela 

era complicada: os alunos tinham que 

depositar dinheiro em uma conta de 

impressão e só podiam imprimir em locais 

específicos. Os alunos precisavam de uma 

forma simples de autoatendimento para 

imprimir diretamente de dispositivos sem 

fio ou dos computadores no campus.
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solução de impressão de pagar por serviço efetuado, mas constatou 
que isso não atendia às necessidades dos alunos. 

"Hoje há mais de 27.000 dispositivos conectados à rede sem fio da 
universidade, o que representa um aumento de 400% em relação 
aos últimos três anos", explica Darrell Duvall, diretor de Serviços ao 
Cliente de Tecnologia da Informação. "O sistema de impressão em 
uso não era suficiente: os alunos nos diziam que queriam imprimir 
diretamente de seus dispositivos."

Com o sistema em uso, cada aluno tinha uma conta de impressão 
que era vinculada ao seu endereço de e-mail quando configurado. 
Para imprimir, os alunos tinham que se conectar a um computador 
da universidade para acessar e enviar o documento a uma impressora. 
Os alunos eram responsáveis por pagar por cada página impressa, 
e o processo de pagamento era arcaico e complicado, sem a opção de 
uso de cartão de crédito ou de débito. Os alunos tinham que adicionar 
fundos a suas contas de impressão fazendo depósitos em dinheiro na 
recepção da biblioteca; os fundos eram então disponibilizados para 
débito na conta de impressão do estudante. Isso criava vários desafios, 
que iam desde administrar o caixa até gerenciar as impressoras. 
Além disso, a solução de impressão era complicada, e os novos 
alunos precisavam de treinamento para poderem usá-la. O processo 
não era nada intuitivo e não permitia imprimir diretamente de 
dispositivos sem fio ou de unidades USB.

Os alunos estavam ansiosos para ter uma maneira fácil de imprimir 
diretamente de seus dispositivos móveis ou notebooks, e não 
só dos computadores da universidade. Eles queriam ter mais 
opções de formas de pagamento e mais locais de onde pudessem 
imprimir. A universidade precisava de uma maneira mais fácil de 
administrar as funcionalidades de impressão e reduzir os problemas 
de gerenciamento. Duvall entrou em contato com o fornecedor 
de gerenciamento de impressão e especificou as necessidades da 
universidade. A EFI™, juntamente com o revendedor, Dex Imaging, 
forneceu uma demonstração da EFI M500 Self-Serve Copy and Print 
Station e convenceu o pessoal da universidade. 

A solução: M500 Station, também conhecida como 
"a estação que simplifica a impressão"

A M500 Self-Serve Copy and Print Station proporciona aos usuários 
a maneira mais fácil para que acessem, paguem e imprimam em um 
ambiente 100% de autoatendimento. Os usuários podem imprimir em 
laboratórios de informática ou de unidades USB, dispositivos móveis 
ou contas na nuvem, como Dropbox, Google Drive e o serviço de 
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Solução:

A Estação M500 tornou a impressão mais simples 

e mais conveniente para os alunos, com impressoras 

localizadas em centros estudantis espalhados 

pelo campus. Os alunos podem imprimir de 

seus dispositivos sem fio, unidades USB ou dos 

computadores no campus e têm várias opções 

de pagamento.
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nuvem EFI PrintMe. Os usuários podem visualizar os arquivos antes 
de imprimi-los, reduzindo o desperdício, e escolher dentre diversas 
opções de acabamento, dependendo da impressora. A estação M500 
oferece uma grande tela sensível ao toque colorida e comunicação 
criptografada segura. 

A Barry University instalou duas estações M500 em sua biblioteca em 
novembro de 2013 em um programa piloto. A utilização das estações 
aumentou e, atualmente, milhares de páginas são impressas por 
mês. Em janeiro de 2014, a escola instalou mais seis estações M500 
em áreas estudantis no campus, incluindo no centro acadêmico 
e nas áreas comunitárias dos dormitórios. O uso da impressão 
vem aumentando mensalmente nessas estações.

"Os alunos parecem satisfeitos com a facilidade de impressão", 
disse Duvall. "É bastante prático porque não temos mais que treinar 
os novos alunos para que possam imprimir. O sistema é intuitivo 
e simples de usar. Os alunos também estão satisfeitos porque 
podem imprimir qualquer coisa, desde documentos em formato PDF 
e Word até imagens e apresentações em PowerPoint, diretamente de 
unidades USB, e-mails, contas de armazenamento na nuvem, como 
o Dropbox, e computadores no campus. Implantamos as estações 
em mais prédios e demos aos alunos mais opções de locais para 
impressão, o que foi muito bem-recebido."

Os administradores podem gerenciar e configurar as estações 
M500 por meio de um aplicativo de gerenciamento. Ele permite 
aos administradores: adicionar e configurar dispositivos e serviços 
de impressão, incluindo serviços de nuvem, armazenamento 
e transferência de arquivos; definir ou ajustar os preços e alíquotas; 
gerar relatórios detalhados de uso dos dispositivos; monitorar 
o status dos dispositivos em tempo real; monitorar o diagnóstico dos 
dispositivos por meio de painéis; receber notificações de atualização 
de software, e fazer a integração aos sistemas de pagamento com 
cartão do campus.

Resultado:

A Barry University tem 

oito estações EFI M500 no 

campus principal e planeja 

expandir a implantação para 

mais locais no campus e em 

outros prédios em todo 

o estado em 2014. Os alunos 

estão satisfeitos porque 

a impressão é mais rápida 

e fácil, e a equipe de TI está 

satisfeita porque o usuário 

tem menos dúvidas de 

uso e não há necessidade 

de treinamento.
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"A estação M500 também é muito mais simples em termos 
de gerenciamento", acrescentou Duvall. "Atualmente, estamos 
trabalhando com a M500 e com o sistema antigo ao mesmo tempo 
para facilitar a transição para os alunos, e planejamos substituir 
completamente o sistema antigo durante o verão. Além disso, o maior 
número de recursos de autoatendimento da M500 facilitou muito 
o suporte técnico."

A Barry University planeja expandir sua implantação de estações 
M500 no campus principal em 2014. A universidade também planeja 
substituir o sistema de impressão em uso por estações M500 na 
School of Law em Orlando e instalar estações M500 em outros 
prédios onde são ministrados cursos na Flórida e em St. Croix.
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