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SAYFABAŞI ANLAŞALIM

Türkiye ve dünyada birçok şirketin baskı ve kopyalama işlerinde dış kaynak kullanarak uyguladığı sayfabaşı anlaşma sistemi
ile siz de maliyetlerinizi kontrol altına alıp azaltın. Biz ihtiyacınız olan fotokopi ve yazıcıları ofisinize kuralım, siz de sadece
yaptığınız baskı adedine göre aylık hizmet bedeli ödeyin.
Hemen arayın gelelim anlatalım, sayfabaşı anlaşalım.

Değerli Müşterilerimiz,

Sayın Müşterilerimiz,

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman
Çözümleri A.Ş.’nin kuruluşunu sizlere
duyurmaktan büyük onur duyuyorum. Bu vesile ile Bilgitaş ve Kyocera
müşterilerine ürün ve çözümlerimizi
kullandıkları için en içten teşekkürlerimi
sunmak isterim. Sizler sayesinde Türkiye
pazarında 1 numaradaki yerimizi koruyoruz.
Firma adından da anlaşılacağı gibi, yeni
KYOCERA Document Solutions Türkiye
satış şirketi Bilgitaş ve KYOCERA Document Solutions arasındaki iş ortaklığı ile
gerçekleşti. İş ortaklığı yapmak Kyocera felsefesinin bir parçasıdır.
Her zaman önceliğimiz müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve biz
Kyocera’nın mutluluğu olup, “kazan-kazan-kazan” prensibi ile
hareket ederiz.
Türkiye’de Bilgitaş’ın 33 yıllık mükemmel iş tecrübesi ve
KYOCERA’nın dünya çapında tanınan, takdir edilen kurumsal felsefesi, ürün konseptimiz ve satış yöntemimiz sayesinde
müşterilerimize, giriş/baskı yönetimi, doküman/içerik yönetiminden mobil ve bulut servislere varan arz ve hizmetlerimizi güçlendirip, genişleteceğiz.

1982 yılında kurmuş olduğum Bilgitaş
Büro Makinaları San. ve Tic. A.Ş. şirketi
33 yıldır sizlere, “Koşulsuz Müşteri
Memnuniyeti”
ilkemizle
hizmet
vermiştir. Sizlerin sayesinde KYOCERA
markası ile Türkiye fotokopi pazarında
yıllardır lideriz.
19 Ekim 2015 tarihinde şirketimiz için
yeni bir sayfa açılmıştır. Dünyanın
önde gelen doküman çözümleri
şirketlerinden biri olan KYOCERA
Document Solutions şirketimize ortak
olmuş ve firma ünvanımız KYOCERA
Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. olarak değişmiştir.
Uzun yıllardır Bilgitaş’a güvenip, ürün ve hizmetlerimizi
kullandığınız için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ortaklık
sayesinde KYOCERA’nın kurumsal felsefesi, ürün konsepti ve
uluslararası tecrübesi ile hizmetlerimizi güçlendirip, genişleterek
sizlere hizmete devam edeceğiz.
Bilgitaş’ a göstermiş olduğunuz güvene, önümüzdeki yıllarda da
layık olacağımıza eminiz.
Bu vesile ile sizlere hayırlı işler dilerim.

Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemlidir. O yüzden lütfen
Kyocera hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Türkiye’de işlerimizin karşılıklı olarak büyümesine katkıda
bulunmak için size hizmete devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Saygılarımla,

Takahiro Sato
KYOCERA Document Solutions Europe B.V Başkanı

Habib Pişan
Bilgitaş Kurucusu
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No:6 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL
Tel: (212) 356 70 00
Faks: (212) 356 67 35
Baskı
Gren Ajans Reklamcılık
San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Süreklilik
Yılda bir kez yayınlanır.
KYOCERA Bilgitaş Turkey
Doküman Çözümleri A.Ş.’nin
müşterilerine armağanıdır.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V, Bilgitaş ile

Ortaklık Kararı Aldı

KYOCERA Document Solutions Europe B.V, 33 yıldır Türkiye’deki yetkili distribütörü olan ve KYOCERA çok
fonksiyonlu fotokopi makineleri ve yazıcıları Türkiye pazarıyla tanıştıran Bilgitaş’ın %60’lık hissesini satın alarak
Türkiye’ye yatırım yaptı.
Bilgitaş ile karşılıklı güvene dayanan ve uzun yıllardır devam eden sağlam bir ilişkiye sahip olan KYOCERA Document Solutions Europe B.V’nin en önemli amacı; güçlü ürün gamıyla Türkiye’deki mevcut satış kanalına daha
iyi destek vererek müşterilerine sınırsız hizmet kalitesi sunmaktır.
Bu işbirliğiyle birlikte oluşan KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. gerek ürünleri gerekse sunduğu
çözümlerle sektördeki yerini daha da sağlamlaştıracak.

KYOCERA Bilgitaş’ın

Bayi Toplantısında Pazar Liderliği Coşkusu Yaşandı
KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş., her yıl düzenlenen bayi toplantısını 0608 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya Barut Lara Hotel’de gerçekleştirdi. IDC 2014 raporuna
göre A3 fotokopi pazarında %51.5 paya ulaşarak sektör liderliğini daha da pekiştiren KYOCERA
Bilgitaş, başarısını bayileri ile kutlamış oldu.
Toplantıda başarılı proje satışları ve KYOCERA Bilgitaş’ın güncel dokümantasyon çözümleri
hakkında bayilere detaylı sunum yapıldı ve 2015 yılı hedefleri hakkında bilgi verildi. Sayın Habib
Pişan, Fatih Projesi kapsamında ürün teslimat ve kullanıma sunulmasının başarı ile devam ettiğini
belirterek, gelecekteki projeler konusunda bayileri bilgilendirdi. KYOCERA Document Solutions
Avrupa’dan Uluslararası Satış ve Çözüm Genel Müdürü Takami Habu ile Uluslararası Satış ve
Çözüm Müdürü Makoto Furukoshi de toplantıya katıldı. Makoto Furukoshi, yaptığı konuşmada
KYOCERA’nın Avrupa ve Türkiye’deki güncel durumu ve başarılarının yanı sıra, müşteri
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için danışman satıcı olmanın öneminden bahsederek bayilere bir nevi
yol göstermiş oldu. Her yıl olduğu gibi toplantı bitiminde 2014 yılının en başarılı bayilerine ödülleri takdim edildi.

Bayilerimize Küba

Gezisi Ödülü…

Ürünleriyle 2014 yılında fotokopi pazar lideri olan
KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş., A3
Renkli ve Siyah Beyaz fotokopi satışı hedeflerini geçerek
bu başarıya katkı sağlayan bayilerini 23-30 Mayıs 2015
tarihleri arasında gerçekleşen bir Küba gezisi ile ödüllendirdi. KYOCERA Bilgitaş satış ekibinin de katılım sağladığı
gezide grup güzel vakit geçirdi. Gezi süresince Havana,
Cojimar ve Trinidad gibi yerleri görme imkânı bulan grup
Küba’nın farklı lezzetlerini de tattı. Katedral Meydanı, Plaza
de Armas, Plaza Vieja, Che Guevara’nın anıt mezarı gibi
Küba’nın kültürel mirasının örnekleri olan yerlerin yanı sıra
Atatürk büstünü de ziyaret eden grup Trinidad’da deniz
keyfi yaptı. Karayiplerin farklı ada ülkesi Küba’yı gezmekten mutluluk duyan bayiler motivasyonlarını artırarak geziyi keyifli bir şekilde noktaladı.

Bayilerimiz Minsk’de
Geleneksel Bayi Toplantısı Kampanyası kapsamında KYOCERA Bilgitaş
Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. bayileri 05-08 Ağustos 2015 tarihleri
arasında gerçekleşen Minsk gezisiyle ödüllendirildi. KYOCERA Bilgitaş
satış ekibinin de katılım sağladığı gezide grup hoş vakit geçirdi. Gezi
boyunca Kutsal Ruh Katedrali, St. Peter ve Paul Kilisesi, Troitskoye,
Bağımsızlık Meydanı ve Hükümet Binası gibi yerleri gezme şansı bulan
grup, Minsk gece hayatının da tadını çıkardı.
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Kuzey Avrupa’nın incisi Minsk’i gezmekten memnuniyet duyan bayiler, iş streslerinden sıyrılarak geziyi mutlu bir şekilde noktaladı.

KYOCERA
Türkiye
Fotokopi
Pazarı Lideri
Uluslararası Bağımsız Araştırma şirketi
IDC’nin (International Data Corporation)
araştırma sonuçlarına göre, KYOCERA
2014 yılı Türkiye fotokopi makinesi
pazar lideri oldu.
Adetsel bazda A3 siyah beyaz fotokopi
segmentinde %59.2, A3 renkli fotokopi
segmentinde %23.2, toplam A3
segmentinde de %51.5 pazar payına
ulaşan K YOCER A
Bilgitaş, 2014’ü açık
farkla rakiplerinin
önünde tamamladı.

KYOCERA Document Solutions

WORLDSTAR Ödülünü Kazandı
KYOCERA Document Solutions’ın ürün ambalajları için tasarladığı darbe ölçme sitemi,
Dünya Paketleme Organizasyonu tarafından organize edilen WorldStar Yarışması Elektronik kategorisinde ödül almıştır. Bu ödül firmanın art arda aldığı yedinci, toplamda
ise dokuzuncu ödüldür. Her ülkede daha önce gerçekleşen paketleme yarışmasını kazananlar arasında gerçekleşen global yarışmada verilen prestijli uluslararası WorldStar
ödülü adayları çevresel uyumluluk, ekonomik etkinlik ve paketleme malzemelerinin orijinalliği konularında değerlendirip mükemmel paketlemeyi tanımlar niteliktedir.
Ödül töreni Milano, İtalya’da 19-23 Mayıs 2015 arasında gerçekleşen uluslararası fuar;
IPACK-IMA 2015’te gerçekleşmiştir.
Darbe ölçme sistemi hassas bir ekipmanın dikkatli taşındığından emin olunmasını
sağladığı için nakliye esnasında sıkça kullanılmaktadır. Paket ciddi bir darbe aldığı zaman
ölçme aleti renk değiştirmekte, bu sayede nakliyecilerde ulaşımın kalitesi konusunda
farkındalık yaratmaktadır. Yeni sistem geleneksel darbe ölçme aletlerine göre daha geniş
ve görülebilir renkli bir yüzeye sahiptir. Çevresel açıdan ise kartonu boyaması için su

bazlı fleksografik mürekkep kullanılmaktadır. Üstelik basit yapılı bir sistem
olduğu için üretimi daha
kolay ve ekonomiktir.
KYOCERA
Document
Solutions belirgin bir
darbe durumunda oluşacak sabit renk üretimi konusunda iyileştirmelerine devam
edecek, sistemi ABD, Çin ve Avrupa’da A3 çok fonksiyonlu fotokopi makinelerinin
taşınmasında kullanacak ve kullanımını artıracaktır. Ürünlerin nakliyesinde kullanılan
tüm malzemeler KYOCERA Document Solutions bünyesinde geliştirilmekte ve tasarlanmakta olup mükemmel teknolojisi sayesinde yurtiçinde ve yurtdışında saygınlık
kazanmıştır. Firma yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi makinelerini dünya çapındaki
müşterilerine güvenli bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarını devam ettirecektir.

BLI KYOCERA M3540idn

BLI’DAN KYOCERA

KYOCERA’nın A4 S/B çok fonksiyonlu fotokopi makinesi ECOSYS M3540idn, baskı sektörünün önde gelen bağımsız test ve
değerlendirme kuruluşu BLI’dan “Çok Tavsiye Edilir” sertifikası
aldı. Küçük ve orta segment iş gruplarına hitap eden, dakikada
40 sayfa baskı yapan M3540idn fotokopi makinesi BLI tarafından
gerçekleştirilen iki aylık laboratuvar değerlendirmeleri sonunda
üstün performans göstererek 75.000 sayfalık testte dayanıklılığını
kanıtlamıştır. Hem kopyalama hem yazıcı modlarında üretilen
çıktıların keskin hatlı olmasının yanı sıra, satırların temiz ve okunaklı
olması sayesinde de M3540idn yüksek puan almıştır.

KYOCERA’nın A3 siyah beyaz çok fonksiyonlu fotokopi makinesi
TASKalfa 8001i, BLI’ın beş yıldız derecelendirme sistemine göre en
yüksek dereceyi alarak “Beş Yıldız” sahibi olmayı başardı. TASKalfa
8001i, birçok kullanıcının aynı anda kolayca çıktı almasını sağlayarak
BLI’ın iş akışı testinde dayanıklılığını ortaya koymuştur ve bu dereceyi
almayı başarmıştır. BLI’ın iş akışı testi sonucunda emsalleriyle
karşılaştırıldığında en hızlı doküman besleyicisine sahip olan ürünün
TASKalfa 8001i fotokopi makinesi olduğu görülmüştür. Gri tonlama
konusunda sergilediği üstün performans ile metin ve resim baskısı
konusunda başarılı olması, TASKalfa 8001i fotokopi makinesinin öne
çıkan özellikleri arasında gösterilmektedir.

Fotokopiyi Tavsiye Ediyor

HyPAS desteği sayesinde M3540idn fotokopi
makinesi, doküman ve baskı maliyetlerinin
yönetilmesini, kontrolünü ve gözlemlenmesini sağlamak amacıyla kullanılan yazılımlar ile
kolayca entegre edilebilir. Standart olarak yazıcı,
fotokopi, tarama ve faks fonksiyonları gibi tüm
temel ofis ihtiyaçlarını karşılayan üründe 75
sayfalık çift yüzlü otomatik doküman besleyici
bulunmaktadır. USB girişi sayesinde taşınabilir
bellekten kolayca çıktı alınabilir. Hem grafiksel
KX 6.X sürücüsü hem de geniş dokunmatik ekranı vasıtası ile cihaz,
farklı kullanıcılara özel uyarılar atayan KYOCERA Net Viewer ile
kolayca yönetilirken, KYOCERA Command Center RX aracılığıyla
anlık olarak cihaz durumu, kağıt boyutu, ortalama kalan kağıt ve
toner oranı ile ilgili bilgi sağlar. KYOCERA’nın benzersiz ECOSYS
teknolojisi ile uzun ömürlü parçalara sahip A4 S/B çok fonksiyonlu
fotokopi makinesi M3540idn, BLI tarafından kullanıcı ve çevre dostu
bir ürün olarak küçük ve orta ölçekli iş yerlerine tavsiye edilmektedir.

KYOCERA Fotokopilere BLI’dan

Kış Seçimi Ödülleri

KYOCERA’nın A3 ve A4’ten oluşan çok fonksiyonlu fotokopi makineleri, baskı sektörünün önde gelen bağımsız test ve değerlendirme
kuruluşu BLI’ın “Kış Seçimi” ödülünü almıştır. Ödüllerin verilmesi
birkaç ay süren kapsamlı test aşamasından sonra gerçekleşti. Test
aşamasında KYOCERA fotokopiler dayanıklılık konusunda rakiplerine
fark atarken, görüntü kalitesi konusunda yüksek puan almıştır. A3
segmentte S/B TASKalfa 3010i, 3510i ve 8001i ile renkli TASKalfa
3551ci, 6551ci, 7551ci fotokopi makineleri “üstün özellikli cihazlar”
seçilmiş olup, ürünler benzersiz dayanıklılık ve kullanım kolaylığı konusunda ön plana çıkmıştır. BLI analistleri bu modelleri tek tuşla kontrol paneline kısayol eklenebilmesi ile PCL ve PostScript arasında geçiş
yapmaya elverişli yazıcı sürücüsü gibi elverişli fonksiyonlara sahip
olduğu için ürünleri övmüştür.
A4 segmentte S/B ECOSYS M3550idn fotokopi makinesi orta ve
büyük işletmelere hitap eden“üstün özellikli cihaz” seçilmiştir. Dakikada 50 sayfa A4 baskı hızına sahip cihazın 125.000 sayfalık baskı
testinde sadece bir kez hata vermesi ancak servis müdahelesi gerektirmemesi dayanıklılığını kanıtlamıştır. A4 segmentte
S/B ECOSYS M3550idn ve renkli M6526cdn fotokopi
makinesi ortalamanın çok altında enerji harcayarak
enerji tüketimi konusunda sınıfının birincisi seçilmiştir.
Aynı zamanda bu modellerin standart olarak baskı ve
kopyalama esnasında toner tüketimini azaltmak için
toner tasarruf moduna sahip olması dikkat çekmiştir.
KYOCERA’nın açık yazılım platformu HyPAS ise
ekonomi ve üretkenlik konularında özel olarak övgü
toplamıştır. Testler sonucunda TASKalfa ve ECOSYS
serisi ürünlerin çevre referansının da oldukça kuvvetli
olduğu da ayrıca belirtilmiştir.

TASKalfa 8001i’ye BEŞ YILDIZ…

TASKalfa 8001i fotokopi makinesinin BLI tarafından beş yıldız kazanmasının en önemli etkenlerinden biri de gerek ana ekranıyla gerekse kopyalama menüsüyle ürünün kullanım dostu bir
kontrol paneline sahip olmasıdır. BLI yapmış olduğu iş akışı testinde TASKalfa 8001i fotokopi
makinesinin Bulut Bağlantı gibi birtakım iş uygulamalarıyla entegrasyonu mümkün kılan HyPAS
özelliği üzerinde de durmuştur. Sahip olduğu birçok fonksiyonel özelliğe rağmen emsalleriyle
karşılaştırıldığında daha düşük bir fiyata sahip olduğu gözlenen TASKalfa 8001i fotokopi makinesinin bu özelliği de BLI için dikkat çekici olmuştur. BLI iş akışı testinde yer alan kullanım kolaylığı,
kopyalama ve baskı dayanıklılığı, görüntü kalitesi gibi birtakım kriterleri başarıyla yerine getiren
TASKalfa 8001i rakipleri arasından sıyrılarak beş yıldız sahibi olmayı başarmıştır.

KYOCERA Ürünlere BLI’dan Ödül Yağmuru
KYOCERA Document Solutions , “2014 Yaz Seçimi” ödülünü bu yıl 26 sayfa/dakika hızındaki renkli
A4 çok fonksiyonlu fotokopi makinesi ECOSYS M6526cidn ile bu segmentte üçüncü kez almıştır.
Bu model aynı zamanda A4 siyah/beyaz çok fonksiyonlu fotokopi makineleri ECOSYS M2030dn/
M2035dn/M2035dn/M2535dn/ ile birlikte yüksek prestijli “Çok Tavsiye Edilir” ödülüne de sahip
olmuştur. Ödüllerin kriterleri oldukça kapsamlı olup KYOCERA ürünler rakiplerine göre dayanıklılık,
görüntü kalitesi ve çevresel faktörler konusunda çok daha üstün performans göstermiştir.
KYOCERA M6526cidn BLI’ın “2014 Yaz Seçimi” ödülünü özellikle küçük
çalışma grupları için A4 Renkli MFP segmentinde sunduğu olağanüstü
çözümler ile almıştır. Bu modeller genelde sadece daha büyük A3 modellerde
bulunan HyPAS platformu sayesinde benzersiz bir entegrasyon sunmaktadır.
HyPAS yazılımı KYOCERA veya üçüncü partiler tarafından geliştirilmekte ve
en küçük çalışma grupları bile cihazın üzerinde bulunan sezgisel kontrol panelinden kontrol edilebilen ve KYOCERA’ya gerçek anlamda farklılık katan
bireysel uygulamalardan faydalanabilmektedirler. “Çok Tavsiye Edilir” ödülü
ise ECOSYS M6526cidn ve ECOSYS M2030dn/M2035dn/M2035dn/M2535dn modellerine kilit performans noktalarında ön plana çıkıp özellikle sahip olduğu standart ve maksimum hafıza kapasitesi
ile düşük enerji tüketimi modundan ilk sayfa çıktı alma süresine kadar olağanüstü hız gösterdiği
için verilmiştir.

KYOCERA Art Arda 5.Kez Japonya
Çevre Bakanlığı’ndan Ödül Aldı
KYOCERA Document Solutions’ın bağlı olduğu KYOCERA Şirketler
Grubu, Japonya’nın Kagoshima şehrinde bulunan Kagoshima Kokubu üretim tesisi ile Küresel Isınmanın Önlenmesi Aktivitesi (önlem
uygulamaları /yayılım kategorisi) kapsamında çevre koruma aktivitelerine yönelik 2014 yılı Japonya
Çevre Bakanlığı’nın ödülünü almıştır. KYOCERA’nın bu alandaki ödülü art arda 5 yıl alması ise bir
rekor niteliğinde. Alınan bu son ödül ile KYOCERA Document Solutions’un 2014’te aldığı Blue
Angel ve KYOCERA İletişim’in San Diego’da (ABD) 14. kez art arda aldığı Yıllık Geri Dönüşüm
ödülü gibi birçok çevresel ödüle bir yenisi daha eklenmiştir.
Ödül, 1998 yılından beri her yıl Japonya Çevre Bakanlığı tarafından, Küresel Isınmanın Önlenmesine ithaf edilen Aralık ayında, iklim değişikliği konusunda gözle görülür başarılar elde eden bireylere veya gruplara verilmektedir. Bu senenin ödülünde KYOCERA’nın Kagoshima Kokubu Tesisi
yerel kasaba tarafından aday gösterilmiştir. Ödülün alınmasında tesisin, enerji tüketimi anabirimini
iyileştirmesi, elektrik tüketimi ihtiyacını dindirmesi, ulaştırmada karbondioksit emilimini azaltması
konularında gerçekleştirdiği etkilere ek olarak yerel okullarda “Çevre-Dersleri” sunması ve biyo
değişkenliğin korunması programları yürütmesi etkili olmuştur.
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KYOCERA Document Solutions Inc.

Yeni Başkanı: Takashi Kuki
Portföyünde üstün teknolojili çok fonksiyonlu fotokopi makineleri ve lazer yazıcılar ile dokümantasyon çözümleri bulunan,
Türkiye’de KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. adı altında faaliyet gösteren Japon Kyocera Document Solutions
Inc.’nin başkanlığına Takashi Kuki geçti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Katsumi Komaguchi’nin ardından göreve
gelen Kuki, Kyocera Group içerisinde farklı üst düzey görevlerde çalışarak 33 yıllık bir deneyim edinmiştir.
Takashi Kuki Kyocera serüvenine 1982 yılında başlamıştır. Kuki’nin ilk uluslararası deneyimi Amerika’da Kyocera Elektronics’de
Başkan Asistanlığı göreviyle gerçekleşmiştir. 2002 yılında Japonya’ya dönerek Kyocera Mita’nın Genel Müdürü olan Kuki 2004
yılında ise Avrupa’ya giderek Kyocera Mita Avrupa’da farklı üst düzey görevler yapmıştır. 2011 yılında Japonya’ya dönmüş, Kyocera
Yönetim Kurulu’na katılmıştır.
Kyocera donanım, yazılım ve servislerini kombine ederek modern bir yaklaşım sunmaktadır. Gerçek bir çözüm firmasına dönüşmesi
yönünde kendisini şekillendiren devrim niteliğinde bir stratejiye sahiptir ve müşterilerinin günden güne globalleşmesini ve
çeşitlenişini gözlemleyip, değişmekte olan iş ortamına ayak uydurmuştur. Kyocera, müşterilerinin üretkenliklerini iyileştirmek ve
operasyonel maliyetlerini en aza indirgemek alanında mükemmelleşmiştir.
Takashi Kuki yönetim mesajında Kyocera’yı doküman çözümleri alanında başlıca bir oyuncu yapan faktörlere değinerek Kyocera’nın
çevre odağından, isim yapmış uzun ömür teknolojisi ve belirgin iş ihtiyaçları bulunan ortaklara dayanan büyüme arzusunu teşvik
eden stratejisi konusunda görüşlerini bildirmiştir.

Takashi Kuki: Müşterileriyle Birlikte Gelişen
Değerli Bir İş Ortağı Olmayı Amaçlamak
KYOCERA’da müşterilerimizi memnun eden ürün ve hizmetlerimizi sunarken “Müşteri Önceliklidir” Prensibi önde gelmektedir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için bıkıp usanmadan hayallerinin peşinden koşan, hevesle çalışan ve amaçlarına ulaşan
çalışanlarıyla birlikte müşterilerimizin operasyonlarına yeni değer katan bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz.
KYOCERA Document Solutions Inc. KYOCERA grubun içinde doküman çözümleri işini üstlenen, ince taneli seramikler, elektronik
aletler ve çevre ile enerji pazarlarındaki iletişim hizmetleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan alanlara güç katarak önde gelen teknolojilerde sürekli olarak yeni dünyalar açan bir şirkettir.
20 yılı aşkın süredir uzun ömürlü, atık oranı düşük olan yazıcılar ve çok fonksiyonlu ürünler geliştirerek çevresel etkiyi en aza indirgiyoruz. Ürünün toplam sahip olma maliyetini sık değiştirilmesi gereken sarf malzemelerin sayısını azaltma yoluyla optimize ederek
müşterilerimizle sürekli olarak uzun süreli iş ortaklıkları inşa etmek için çalışıyoruz.
Son yıllarda, müşterilerin iş çevresi daha çeşitli ve global hale geldi ve operasyonel sürecin sınırsız bir şekilde yoluna koyulması için
gerekli olan şeylerin yanı sıra hızlı karar alma süreci artış gösterdi. Aynı zamanda, iş alanlarında doküman hacmi katlanarak büyümeye ve doküman sürecini kapsayan konular artmaya başladı. Güçlü bir temele dayanan donanım satış ve bakım hizmetimiz, geniş
danışman servislerimiz ve kendini geliştiren iş uygulamalarımız, müşterilerimizin iş çevrelerini daha iyi anlamamıza ve doküman ile
ilgili konuları toplam doküman çözüm yaklaşımımızla çözmemize olanak sağlamaktadır.
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KYOCERA Document Solutions sizinle birlikte gelişmeye devam edecek ve iş gelişmelerinizle size katkı sağlayan bir iş ortağı olacaktır.

Dr. Kazuo Inamori’nin

Yönetim Felsefesi
Kyocera Felsefesi Dr. Kazuo Inamori tarafından geliştirilen, iş ve hayat
hakkında kendi yanıtlarını sorgulayıp
araştırırken ortaya çıkan bir yönetim
felsefesidir. Kyocera Felsefesi tecrübe ile
edinilen bir felsefedir.
Temeli şu şekildedir; “İnsan olarak
yaşamanın doğru yolu budur” . Bu düşünce
tarzı aynı zamanda KDDI tarafından KDDI
Felsefesi olarak ve Seiwajkuyu firmalarının
birçok üyesi tarafından benimsenmiştir.
Kazuo Inamori’nin yönetim felsefesi
yönetimin başlangıç noktasıdır ve hayatın
tüm yönlerinde faydalı bir karar verme
kriteri sağlar.
Kyocera Felsefesi nedir?
“Respect the Divine and Love People kitabından alıntıdır”.

1959’da 27 yaşında bir seramik mühendisiydim. O yıl, birçok insanın desteği ve yedi
arkadaşımla birlikte Kyocera’yı (geçmişte

Kyoto Ceramic Co. Ltd olarak bilinen) kurdum. O zamandan beri geçen 40 sene boyunca kendimi merkezde Kyocera olmak
üzere iş grubumuzu geliştirmeye ve yönlendirmeye adadım. Profesyonel ve kişisel
hayatımda, bana sonsuz ıstırap çektiren
birçok çıkmaza giren durumla karşılaştım.
Bu zor durumlarda her zaman esaslara
geri dönüp kendime “ İnsan olarak doğru
olanı yapmak nedir? “ şeklinde sorardım.
İşimde yaptığım her şey bu esas ilkeye
dayanmaktadır. Bu kuralı incelemek
gün geçtikçe bana inanılmaz sonuçlar
kazandırmıştır.
Başarılı bir sonuca doğru etkin bir biçimde
birlikte çalışan bir grup insanın ortak bir
hedefi açıkça anlamaları gerekmektedir. Tüm “vektörleri” aynı yönde dizilmiş
olmalıdır. Eğer grup bir iş oluşumu
oluşturursa, vektörleri, yön gösteren
ilke veya felsefe tarafından desteklenen

yönetim mantığı veya kurumsal bir mottoya dayanan aynı yöndeki noktayı işaret
etmelidir. Kyocera için de, başlangıcından
beri, firmayı yönetirken öğrendiğim
tecrübelerim ve aldığım dersler hakkında
yazmaktayım, böylece bu dersleri tüm
çalışanlarla “Kyocera Felsefesi” olarak
paylaşabilirim.
Felsefe çok temel bir fikre dayanmaktadır:
insan olarak doğru olanı yap ve bu fikri
adilce uygula. Felsefe kurumsal yönetim
ile alakasız gözükebilir ancak insan olarak
ideal bir tavır izleyerek bir şirket yönetmemiz gerekince çok daha netleşecektir.
Bir firmanın yönetimi üst yönetimde bulunan kişilerin karakterinin doğrudan
yansımasıdır. Dolayısıyla eğer yöneticiler
güçlü bir ahlaki karakter geliştirirlerse,
inanıyorum ki yargılama kriterleri yönetim
becerilerini iyileştirecektir.

Dr. Inamori’nin

On İki Yönetim Prensibi;
1. İşinizin amacını ve misyonunu net bir şekilde ifade edin.
• Adil, asil ve ulaşılabilir yüksek hedefler koyun.
2. Belirli hedefler koyun.
• Hedefleri belirledikten sonra çalışanlarınızla paylaşın.
3. Kalbinizde tutkulu arzularınız olsun.
• İstekleriniz bilinçaltınıza işleyecek kadar kuvvetli ve kalıcı olmalıdır.
4. Herkesten daha fazla gayret gösterin.
• Küçük ama sabit adımlarla ve küçük detay işlerde bezmeden ve vazgeçmeden çok çalışın.
5. Gelirleri maksimize, giderleri minimize edin.
• Nakit girişlerinizi ölçün ve çıkışlarınızı kontrol edin. Kârın peşinde koşmayın, kârın çabalarınızın sonucu olmasına izin verin.
6. Fiyatlama yönetimdir.
• Fiyatlama, şirketin en kârlı olduğu ve müşterilerin mutlu olduğu noktayı bulmak, üst düzeyin sorumluluğundadır.
7. Başarı irade gücü tarafından belirlenir.
• İşletme yönetimi sabit ve kuvvetli (taş gibi) irade gerektirir.
8. Mücadele ruhuna sahip olun.
• Yönetim, her türlü savaş sanatından daha fazla mücadele ruhu gerektirir.
9. Her mücadeleyi cesaret ile karşılayın.
• Adil olun ve kimseyi aldatmayın.
10. İşinizde her zaman yaratıcı olun.
• Yenilikçi olun ve sürekli kendinizi geliştirin. Bugün dünden iyi olmalı; yarın bugünden iyi olmalı.
11. Nazik ve samimi olun.
• İş, ortaklıklara dayalıdır ve bütün taraflara mutluluk getirmelidir.
12. Her zaman neşeli ve pozitif olun.
• Kalbinizde içten bir şekilde büyük hayaller ve umutlar olsun.
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KYOCERA A3 S/B MFP
Serisinin Yeni Üyesi

TASKALFA 1801
KYOCERA S/B A3 giriş seviyesi çok fonksiyonlu fotokopi makinesi gamını TASKalfa
1801 ile geliştirmiştir. 18 sayfa/dakika
hıza sahip, yeni özelliklerle donanmış bu
MFP, normalde daha yüksek segment cihazlarda bulunan bu özellikleri sayesinde,
iş akışı ve performansı iyileştirerek uygun
maliyetli çözümler arayan yoğun ofislerin
tercihi olmaktadır.

KYOCERA ÜSTÜN PERFORMANSLI

YENİ A3 YAZICISINI PİYASAYA SÜRDÜ
KYOCERA Bilgitaş A3 yazıcı ürün gamına bir yenisini daha ekledi. ECOSYS
P4040dn dakikada 40 sayfa A4 baskı hızına sahip, farklı ebatta çıktı ve güvenlik özelliklerine ihtiyaç duyan iş gruplarına hitap eden olan hızlı ve kompakt bir
ürün olarak tasarlanmıştır.
Düşük sayfabaşı maliyeti sınıfında oldukça rekabetçi olup, kağıt kasedi ve çok
amaçlı tepsiden birbirinden farklı kağıt tipleri ve A6 ‘dan A3’e farklı kağıt
ebatlarını desteklemektedir.

Yeni model TWAIN standardı aracılığı ile renkli tarama, e-postaya
tarama, klasöre tarama ve “ID Kartı Kopyası” tuşu ile ehliyet ve sigorta kartı gibi dokümanları rahatça kopyalama özelliklerine sahiptir. Tüm
bu işlemler dokümanları dijitalleştirmenin ve olmaları gereken yere
ulaştırmanın en kolay yolu olarak görülmektedir. Ayrıca, cihazda network ve faks bağlantısı opsiyonel olarak yer almaktadır.

Özellikle birden fazla kullanıcının aynı ürünü kullandığı durumlarda doküman güvenliliği gün geçtikte önem kazanmaktadır, bu yüzden P4040dn
güvenliği sağlamak amacıyla birçok gelişmiş özellik içermektedir. Private
Print ile cihaz üzerinde bulunan alfanumerik tuşlardan faydalanılarak talep
üzerine çıktı alınabilmektedir, kimlik doğrulama için opsiyonel kart okuyucu
konumlandırılabilmekte ve şirket bilgilerini koruyarak ürün seviyesinde güvenlik sağlayan opsiyonel veri güvenlik kiti eklenebilmektedir.

Küçük bir ofis veya işletme içerisinde dokümanların gizli tutulması
güç olabilmektedir, bu yüzden cihazda, “Gizli Yazdırma” fonksiyonuna benzeyen “Yazdırma Kutusu” fonksiyonu bulunmaktadır.
Bu sayede kullanıcı geçici bir süre için dokümanları baskı işi olarak
bilgisayarında depolayabilmekte ve cihaz üzerinde bulunan “Yazdırma
Kutusu” tuşuna bastıktan sonra baskı alınmasını sağlayabilmektedir.
Bu sayede baskı işleri sadece kullanıcı hazır olduğunda basılmaktadır.
KYOCERA’nın bu ürününde de uzun ömür teknolojisi mevcuttur. Makinenin sahip olduğu 150.000 sayfalık drum ömrü, çalışma süresini uzatarak bakım ihtiyacını minimuma indirmektedir.

P4040dn özellikle bankalar, muhasebe
ve inşaat sektörleri gibi, birden fazla lokasyondan bağlantının mecbur
olduğu dikey pazarlara hitap etmektedir. KYOCERA’nın AirPrint ve Mopria
(Mobile Printing Alliance) ile uyumlu
mobil yazdırma uygulaması gerçek bir
son kullanıcı tecrübesi yaratarak herhangi bir cihazdan yazdırma imkanı
sağlamaktadır.

PCnet Dergisi KYOCERA ECOSYS

M2530dn’yi İnceledi
PCnet Dergisi, Haziran 2015 sayısı için KYOCERA ECOSYS M2530dn’yi inceleyerek ürünün özellikleri hakkında
okuyucuları bilgilendirdi.
Dakikada 30 sayfa A4 baskı hızına sahip yazdırma, kopyalama, tarama ve faks gönderme gibi birçok fonksiyonu
barındıran siyah beyaz bir yazıcı olan ECOSYS M2530dn,
dergi tarafından verimliliği artırmak için tasarlanmış bir ürün
olarak tanımlanmıştır. Düşük baskı maliyetine ve çift taraflı
baskı özelliğine sahip olan ürünün network faks ve memory
forwarding fonksiyonlarına dikkat çekilmiştir.
Renkli tarama özelliği de dergi tarafından dikkat çekici bulunan ürünün taranan belgeleri
e-postayla gönderebilmesi, bir klasörde biriktirebilmesi, bilgisayara aktarabilmesi ve USB depolama aygıtına alabilmesi ürünün ileri düzey özellikleri arasında gösterilmiştir. Integrated
Accounting özelliği ise ürünün esas fark yarattığı nokta olarak tanımlanmıştır. 8 haneli ve 100
kullanıcıya kadar şifre tanımlamaya yarayan bu özelliğin en dikkat çekici yanı kullanıcıya özel
bir hesap tanımlayabilerek alınan kopya ve baskıların toplamının görülmesine imkân vermesi
şeklinde belirtilmiştir.
Dergi tarafından 100.000 sayfalık drum ömrü ve yerinde garanti özellikleri ile kurumsal odaklı
bir yazıcıya sahip olmak isteyenler için ideal olarak tanımlanan ürün, baskı teknolojilerindeki
uzmanlığını dayanıklılık açısından da tescillemektedir.
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KYOCERA

YENİ A4 RENKLİ

YAZICILARINI DUYURDU
KYOCERA Bilgitaş A3 cihazlardan beklenen performans seviyesine ulaşan ECOSYS P6130cdn ve P6035cdn yazıcıları duyurdu. A6’dan A4’e kadar kağıt boyutuna ihtiyaç duyan gruplar
için ideal olan serinin aynı anda toplam dört kasede sahip olabilmesi gerçek bir esneklik sağlamaktadır.
Cihazlar, 30 ve 35 sayfaya varan baskı hızına ek olarak iOS ve
Android için mobil baskı
desteği
gibi
özellikleri
barındırmaktadır. ECOSYS
P6035cdn 5 satırlık LCD
ekrana ve kullanıcıların
efor sarf etmeden pin
numaralarını girebilecekleri
alfanümerik tuşlara sahiptir. Giriş kontrolü sayesinde
e-posta çıktısı gibi renkli
baskı gerektirmeyen dokümanlarda renk kısıtlaması
yapmak için kullanıcı veya
uygulama profili tarafından kısıtlamalar ayarlanabilmektedir.
Azaltılmış elektrik tüketim değerleri (TEC) ve gürültü seviyesinin düşüklüğü, ECOSYS’in uzun ömür teknolojisi ile birleşince,
ekonomik denklik söz konusu olduğunda cihazları rakipsiz
kılmaktadır.

KYOCERA GÜVENLİ BASKI
ÇÖZÜMLERİ MALİYETİ

%40 DÜŞÜRDÜ
Durum:
Türkiye gayrimenkul sektörünün lider firmalarından Sinpaş GYO, İstanbul’da yeni taşındıkları Sinpaş Plaza ile Ankara ve
Bursa’da açılan ofislerindeki artan kadrosunun dokümantasyon ihtiyacını karşılayacak yeni yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi ürünleri arayışı içerisindeydi. Sinpaş GYO cihazları departman bazında kullanmak, hizmet kalitesini artırırken servis
ve dokümantasyon maliyetlerini düşürmek istiyordu.

Çözüm:
Sinpaş GYO’nun kullandığı eski ürünlerin yerine toplam 32 adet yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi makinesi konumlandırıldı.
Çoğu tek fonksiyonlu olan farklı markalardaki eski cihazlar kaldırılarak görüntü kirliliği,servis zorluğu ve yüksek masrafın önüne
geçildi. Ofis içerisinde ihtiyaç duyulan yazdırma, kopyalama, tarama gibi fonksiyonlar KYOCERA çok fonksiyonlu fotokopiler ile tek
bir çatı altında toplandı.
Sinpaş Plaza’daki KYOCERA cihazlara entegre edilen MyQ çözümü ile kullanıcılara şifre verilerek güvenli baskı sistemi kuruldu.
MyQ’nun “Follow Me” özelliği ile kullanıcılara bina içerisinde istedikleri yerden çıktı imkanı sağlandı.. MyQ raporlama sistemi ile
alınan çıktı sayısını kontrol ve analiz ederek gereksiz baskı maliyetlerini azaltmak mümkün hale getirildi.

Sonuç:

%40
Maliyet
Düşüşü

KYOCERA yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi ürünleri ile birlikte MyQ çözümünün kullanılmasıyla
şirketin dokümantasyon maliyeti %40 düştü.
KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.’nin hızlı ve konusunda uzman teknik servis kadrosu sayesinde hizmet kalitesi arttı.
Kullanılan renkli cihazların tatmin edici baskı kalitesi sayesinde, eskiden dışarıda yapılan baskılar şirket
bünyesine çekilerek maliyet ve zaman tasarrufu sağlandı.

Müşteri Görüşü:
“Sinpaş GYO olarak hedefimiz artan kadromuzun dokümantasyon ihtiyaçlarını ortak kullanımda olacak çok
fonksiyonlu cihazlar ile karşılamak, dokümantasyon maliyetlerimizi azaltmak, hızlı ve kaliteli hizmet almaktı.
Bu sebeple iş ortağı olarak KYOCERA Bilgitaş’ı seçtik. KYOCERA fotokopi ve yazıcılar ile beklentilerimiz
karşılandı, ürünlere entegre edilen MyQ güvenli baskı çözümü ile dokümantasyon maliyetlerimiz azaldı. Yüksek performanslı KYOCERA ürünler sayesinde kaliteli çıktı almaya başladık.”
Okan BALITATLI,
SİNPAŞ GYO Bilgi Teknolojileri Uzmanı
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SCANNERVISION İle

İş Akışlarınızı Otomatik Hale Getirin

Dokümanlarınızı Tek Dokunuş İle Birden Çok Hedefe Yönlendirin
İhtiyaç anında, kontrat veya fatura gibi önemli bir dokümanın bulunamamasının yaşattığı sıkıntıyı bir düşünün. Çoğu kurumda hala, kritik
dokümanların işlenmesi ve arşivlenmesi kişisel hatalara açık ve çok zaman alan bir süreç olmaya devam ediyor. İşte tam da bu noktada, akıllı
tarama çözümleri hem hata oranını düşürüp riski azaltıyor, hem de operasyonel etkinliği artırıyor. ScannerVision, iş akışlarını otomatik hale getiren, MFP ile ağ klasörü veya sunucu tabanlı bir uygulama arasındaki bağlantıyı kurabilen özel tarama çözümüdür. Otomatik olarak dokümanları
istenen formata dönüştürür ve iş kurallarına göre doğru hedefe kaydeder. Bu suretle, doküman iş akışlarını düzene koyar ve uyumluluğu sağlar.

SCANNERVISION Avantajları
Zaman kazandırır: El ile yapılan iş oranını en aza indirerek yakalar,
sayısallaştırır ve dokümanları depolar.

Hataları en aza indirger: İş akışlarını otomatik hale getirir ve
kullanıcının dokümanları doğru şekilde ve doğru yere depolamasına rehberlik eder. Bu şekilde depolanan dokümanların bulunup kullanılması çok
daha hızlı olur.

Maliyeti azaltır: Dağınık yakalama ile taşıma, postalama ve depolama
işleme süreci azalır; zaman ve paradan tasarruf ederek etkinlik artar.

Teknik Özellikler
Konnektörler: Microsoft SharePoint, bulut servisleri ve doküman yönetim sistemleri gibi uygulama alanlarına doğrudan bağlantı imkanı sunar.
Metadata Üretimi: Tarama tarihi, işleme süreci ve doküman içeriği gibi bilgileri kapsayan metada üretimi yapılır, böylece tüm tarama süreci izlenerek doğruluk kontrol edilebilir.

LDAP / AD Desteği: Şirketin adres defterine erişim sağlayarak güvenli kullanım sağlanabilir.
OCR Dönüştürme: 100 dili aşkın metin tanımlama desteği ile yazılı kopyaların aranabilir ve içeriği değiştirilebilir haldeki formatlara dönüşümü
sağlanabilir.

Barkod Tanımlama: Otomatik olarak barkod içeriği algılanır, buna bağlı olarak doküman işleme ve depolama işleri yürütülerek belirtilen hedeflere
yönlendirme sağlanabilir.

Şifreleme: ScannerVision sunucu ve istemci arasında kurulan tüm bağlantılar şifrelenerek gelişmiş güvenlik sağlanabilir.

ECOSYS: Düşük Maliyet ve Çevresel Performans
Uzun ömür teknolojisi düşük maliyet ve çevresel performans sağlıyor
ECOSYS Teknolojisi

Çevre dostu ve oldukça ekonomik teknoloji, KYOCERA’nın benzersiz ürün gamının temeli niteliğindedir. ECOSYS yazdırma teknolojisi,
kullanıcıların ürünlerin normal kullanım süresi boyunca müşterilerin yalnızca toneri değiştirdikleri “sadece toner” tasarımı dünyada ilktir. Sonucunda ise süregelen maliyetin düşmesi, iyileştirilmiş dayanıklılık, üstün çıktı kalitesi ve hizmet kolaylığı sağlanmaktadır. KYOCERA’nın ödüllü
ECOSYS yazıcıları ve MFPleri KYOCERA’nın patentli Amorf Silikon (ASi) drumı üzerine kurulu, yüzlerce, binlerce çıktının üstesinden rahatlıkla
gelen sağlam bir görüntüleme sistemi içermektedir.

Sadece Toner Teknolojisi

Geleneksel yazıcı veya MFPlerde, toner değiştirilirken tonerin kendisiyle birlikte yan birimlerin de
değiştirilmesi gerekmektedir. KYOCERA yazıcı ve MFPlerin “sadece toner” konsepti bu parçaların
değişim mecburiyetini elemektedir. Kartuş bittiği zaman sadece tonerin kendisinin değişmesi yeterlidir. Değişmesi gereken ve atık üreten parçaları en aza indirgemek “sadece toner” ürünleri maliyeti
düşürmek ve çevresel etkileri azaltmak için yardımcı olmaktadır.
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KYOCERA Bilgitaş
Bayileri Kültür
Gezisinde
2015 KYOCERA Bilgitaş Bayi Toplantısı etkinliğinde bayilerimiz katıldıkları
gezi aktivitesinde Antalya’nın ünlü Aspendos antik kentini profesyonel
rehberler eşliğinde dolaşma ve kent hakkında bilgi sahibi olma şansı elde
ettiler. Sonrasında ziyaret edilen ilgi çekici su ve kaya formlarından oluşan
Kurşunlu Şelalesi’nde doğa ile iç içe zaman geçirdiler. Aktivite sonrasında
ise gerçekleşen geleneksel gala yemeğinde fasıl eşliğinde keyifli bir akşam
yaşandı.

“Bursaspor Sizlerle Daha Güçlü”
Bursaspor Yönetim Kurulu, son 3 sezonda kulübe sponsorluk yapan firmaları onurlandırmak
adına “Bursaspor Sizlerle Daha Güçlü” sloganıyla Sheraton Bursa Otel’de “Sponsorlar Gecesi”
organize etti.
Sheraton Bursa Otel’de gerçekleştirilen geceye İl Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar, Osmangazi
Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Ali Ergül, Nilüfer Belediyesi
Başkan Vekili Zekeriya Işık, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Kadir Şankaya, Bursaspor Başkanı
Recep Bölükbaşı, Yönetim Kurulu üyeleri, kulübe destek veren sponsorların temsilcileri ve medya mensupları katıldı.
Uzun yıllardır Bursaspor’un sponsorları arasında bulunan firmamız için teşekkür plaketi, Bursa
Bölge Müdürü Tezcan Özkan’a takdim edildi. Gecede Reklam, Pazarlama ve Gelirlerden Sorumlu Asbaşkanı Nihat Akınoğlu konuşma yaptı. Bursaspor’un tarihinde ilk kez sponsorlar adına
bir gece düzenlendiğini belirten Akınoğlu, “Sponsorlarımızın Bursaspor’un daha güçlü, daha
sağlıklı adımlar atmasında vermiş oldukları destekler takdire şayandır.” dedi.

Doğum...

Erdem BEKİROĞLU 14.05.2015 Elif BEKİROĞLU adında bir kızı oldu
Erkan ERDEN 06.07.2015 Tuğra ERDEN adında bir oğlu oldu
Turan ÖZTÜRK 07.09.2015 Elif Asya ÖZTÜRK adında bir kızı oldu
Ekrem ABAYLI 22.10.2015 Zeynep ABAYLI adında bir kızı oldu

Evlilik...

Ahmet DÜZGÜNOĞLU - Sati TELCİ		
İbrahim GÜLEN - Firdevs AĞIRMAN		
Cem OZCAN - Ayla ODABAŞ 		
Çağlar ÖZALP - Berfu DEMİRELLİ		
Ergün METİN - Ayshe NAİM 		
Yeliz BAŞARAN - Fatih KARTAL		
Duygu KÖROĞLU - Serkan KARAGÖZ
Murat KÖRÜKÇÜ - Esra KORKMAZ 		
Melike DEMİRCAN - Uğur BAYRAK		

12.04.2015
01.05.2015
16.05.2015
24.05.2015
23.05.2015
30.05.2015
15.08.2015
09.05.2015
18.10.2015
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KYOCERA DOKÜMAN
ÇÖZÜMLERİ %25
TASARRUF ETTİRDİ

“KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.’nin çözüm odaklılığı, servis desteğindeki profesyonelliği, doküman hizmetlerinin yönetimine yönelik ihtiyacımızı hızlıca anlaması ve önerilen KYOCERA dokümantasyon çözümlerinin bu ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olması ile işbirliğimiz başladı.
Düşük maliyetli profesyonel ürünler ve bu ürünlere entegre çalışan Equitrac, AXA Sigorta’ya gözle görülür avantajlar sağlamaktadır. Verimliliğimizi
hatasız ölçüyor, değerlendirebiliyor, gerekirse önlem alma şansı elde ediyoruz. Equitrac, bütçemizin yanı sıra kişisel çıktıların korunmasında da önemli
bir rol oynamaktadır. Doküman yönetimi alanında NSI Autostore kullanıyor olmamız ise zaman ve iş gücü kaybını engellemektedir. Baştan sona tüm
iş süreçlerimizde her geçen gün maliyet avantajı sağlanmaktadır. Son derece memnun olduğumuz bu projede emek vermekte olan uzman personele
teşekkür ederiz.”
İlkay KARACAN, AXA Sigorta İdari İşler Müdürü

