Başarı Öyküsü: Gıda Sektörü

DHY (Doküman Hizmetleri Yönetimi)

KYOCERA GÜVENLİ BASKI ÇÖZÜMLERİ
MALİYETİ %22 DÜŞÜRDÜ

Durum:
Türk Gıda Sektörünün lider firmalardan Kent Gıda iş akışlarını etkinleştirmek için ofis içerisinde kullandıkları çeşitli
markalardan oluşan çok fonksiyonlu fotokopi ürünlerini tek bir marka altında toplayıp, farklı tedarikçilerle çalışmanın getirdiği
servis ve bakım problemleri, ofis içerisinde bulunan cihazların aynı networkü paylaşmaması, cihazlarda OCR tarama
fonksiyonu ve güvenli baskı sisteminin bulunmaması gibi dezavantajları ortadan kaldırmayı hedefliyordu.

Çözüm:
Kent Gıda’nın kullandığı 3 farklı markaya ait eski makinaların yerine firmanın ihtiyaçları doğrultusunda KYOCERA
Renkli ve S/B A4/A3 ürünler konumlandırıldı. Merkez ofise TASKalfa 3050ci ve FS-C2626MFP+ modellerinden oluşan
toplam 22 adet cihaz konumlandırılırken, Adana, Ankara, Antalya ve İzmir’de yer alan ofislere ise FS-1135MFP
modelinden toplam 4 adet ürünün kurulumu gerçekleştirildi.
KYOCERA cihazlarda Equitrac çözümüyle maliyet kontrolü sağlanmaya başlandı, güvenli baskı sistemiyle raporlanabilir
kişi bazlı baskı maliyetlerine ve doküman gizliliğine sahip olundu.
Cihazlara entegre edilen NSI Autostore tarama çözümünün sahip olduğu Scan to Word, Scan to Excel ve Scan to
Powerpoint fonksiyonları günlük iş yükünü azalttı ve zaman tasarrufu sağlanmaya başlandı.

Sonuç:

% 22
Maliyet
Düşüşü

KYOCERA çok fonksiyonlu fotokopiler ile Equitrac çözümünün kullanılmasıyla
takip edilemeyen baskı hacimleri kontrol altına alınarak baskı maliyetleri %22
oranında azaltıldı.
NSI Autostore tarama çözümüyle birlikte farklı formatlardaki dosyaları tarama
imkanı sağlanmış oldu.
KYOCERA ürünleri ile yedek parça ve bakım maliyetlerinde belirgin ölçüde düşüş
sağlandı, tecrübeli Bilgitaş teknik servis ekiplerinin sunduğu servis sayesinde Bilgi
İşlem departmanının iş yükü azaldı.

Müşteri görüşü:
“KYOCERA’yı tercih etmemizin en önemli sebeplerinden biri, ürünlerin tüm ofis içi ihtiyaçlarımızı
karşılar nitelikte olmasıydı. Equitrac çözümü ile kullanıcı bazlı raporlar alabilmeye ve çıktı yönetimini
sağlamaya başladık. Ayrıca cihazlara entegre edilen NSI Autostore yazılımı sayesinde taranmış
dokümanların değiştirilebilir formatta kullanıcılara gönderilebilmesi de zaman tasarrufu açısından fayda
sağladı. Tüm bu avantajların yanı sıra Bilgi İşlem departmanımızın iş yükünü azaltan Bilgitaş teknik
servisinin hizmet kalitesi ise bize seçimimizin çok doğru olduğunu kanıtladı. “
Kaan YÜKSEK, KENT GIDA Bilgi İşlem Uzmanı

