Başarı Öyküsü: Eğitim Sektörü

DHY (Doküman Hizmetleri Yönetimi)

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’NDE GÜVENLİ
BASKI ÇÖZÜMLERİ İLE %35 MALİYET DÜŞÜŞÜ

Durum:
İstanbul’da üç ayrı lokasyonda eğitim hizmeti veren İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) dağınık şekilde konumlandırılmış farklı
markalardan oluşan çok fonksiyonlu fotokopi ve lazer yazıcılar kullanmaktaydı. İKÜ kartlı sistemler ile takip edilen ve
kullanıcıların kontör ile çıktı alabilecekleri güvenli bir merkezi dokümantasyon sistemi kurmak istiyordu.

Çözüm:
Kültür Üniversitesi’nin üç ayrı kampüsünde kullanılan 7 farklı markadan oluşan çok fonksiyonlu fotokopi ve lazer
yazıcıların sayısı %40 azaltılarak KYOCERA çok fonksiyonlu fotokopi ve lazer yazıcı modelleri ile değiştirildi.
Cihazlara KYOcapture akıllı tarama, Equitrac Express kartlı sistem ve KMnet Admin uzaktan yönetim yazılım çözümlerinin
entegrasyonu yapıldı.
KYOCERA HyPAS platformu üzerinden Bilgitaş Yazılım Çözümleri ekibinin geliştirdiği “Kredi Yükleme Uygulaması” ile
öğrencilerin cihaz panelleri üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek öğrenci kartlarına yükledikleri kredi ile fotokopi ve çıktı
alabilmeleri sağlandı.
Bilgitaş Yazılım Çözümleri ekibinin geliştirdiği KYOCERA HyPAS “Mobil Print” uygulaması ile kullanıcıların cep
telefonlarına gelen e-postaların KYOCERA cihazları üzerinden görüntülenip basılabilmesi sağlandı.

Sonuç:

% 35
Maliyet
Düşüşü

İKÜ’nün dokümantasyon maliyetleri %35 oranında düşürüldü.
Öğrenci kartlarına yüklenen kontörler ile KYOCERA cihazlarından fotokopi ve çıktı alabilme
sayesinde gereksiz çıktıların azaldığı, renkli baskıların kontrol altına alındığı güvenli baskı sistemi
kuruldu.
Equitrac ve KMnet Admin ile KYOCERA çok fonksiyonlu fotokopiler üzerinde yapılan tüm
işlemler kişi veya departman bazında izlenebilir ve raporlanabilir hale geldi.
KYOCERA cihazlarının renkli tarama özelliğinin yanında KYOcapture yazılımının OCR özelliği
sayesinde farklı tarama ihtiyaçları çözülerek iş akışları hızlandı.

Müşteri görüşü:
“Mevcutta kullandığımız çok fonksiyonlu fotokopi ve yazıcılarımızın sayısını optimize ederek merkezi
şekilde yönetilen güvenli baskı sistemi kurmayı hedefledik. KYOCERA ürünlerini dayanıklılığı, kolay
kullanılır olması, düşük enerji tüketimleri sebebiyle tercih ettik. Demolarda KYOCERA ürünlerinin
güvenli baskı çözüm uygulamaları ile gösterdiği uyumluluk ve yüksek performans sayesinde, 2012-2013
eğitim dönemi itibariyle yeni güvenli dokümantasyon sistemimiz öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. “
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