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Merhaba,
Kuruldu¤umuz 1982 y›l›ndan bu yana sektörde farkl› ofis ihtiyaçlar›na uygun
dokümantasyon çözümleri üreterek rekabette kazanmay›, sürekli
geliﬂtirdi¤imiz bilgi, beceri ve yeteneklerimiz ile dan›ﬂmanl›k hizmetleri
sunmay›, maliyetleri azaltan çevre dostu ürün ve hizmetlerimizle
ekosistemimize de¤er katmay› ilke olarak benimsedik.
Bu ilkelerimiz sayesinde tüm dünyan›n ekonomik zorluklar yaﬂad›¤› bu
dönemde de baﬂar›lar›m›za yenilerini eklemeye devam ettik. Euro baz›nda
%23 büyüme ile kapatt›¤›m›z 2010 y›l›n›n ard›ndan, 2011 y›l›n›n ilk 6 ay›nda
%35 gibi bir büyüme elde ederek pazardan daha h›zl› büyümeyi baﬂard›k.
Renkli dokümantasyon konusunda Avrupa’n›n oldukça gerisinde olan
Türkiye, geçti¤imiz dönemdeki ivmelenme ile aray› kapatmaya baﬂlad›.
Kyocera’n›n yeni TASKalfa renkli serisi ürünleri ile bu f›rsat› çok iyi
de¤erlendirdik. 2011 y›l›nda birçok kamu ihalesini kazand›k. Türkiye çap›nda
çok k›sa sürede makine kurulum ve servisi gerektiren bu ihaleleri, yayg›n
yetkili bayi ve teknik servis hizmetlerimiz sayesinde baﬂar› ile tamamlad›k.
Dokümantasyonda ekolojik olarak elde edilebilecek faydalar konusunda
sürekli bilgilendirme yaparak Yeﬂil Bilgi Teknolojileri kullan›m›n›n
yayg›nlaﬂmas›na destek vermekteyiz. Bültenimizdeki çevre dostu
dokümantasyon tavsiyelerimizi uygulayarak siz de do¤an›n korunmas›na
katk›da bulunabilirsiniz.
Ekonomik ve ekolojik faydalar› k›sa sürede görülen sayfabaﬂ› anlaﬂma
hizmetlerimizi geliﬂtirerek yayg›nlaﬂt›rmaya devam ettik. MYQ, Docuware,
Objectiflune gibi konusunun uzman› firmalarla yeni iﬂ ortakl›klar› yaparak
sundu¤umuz çözümleri artt›rd›k. ‹ﬂortaklar›m›zla birlikte Türkiye’de
sektöründe lider özel sektör firmalar› ile birçok sayfabaﬂ› anlaﬂmaya imza
att›k. Sayfabaﬂ› anlaﬂma hizmetinin kamu kurumlar›nda da bir an önce
uygulamaya geçirilerek, kamunun da bu faydalardan istifade etmesini
temenni etmekteyiz.
Baﬂar›lar›m›za katk›lar›ndan dolay› çal›ﬂanlar›m›za, iﬂ ortaklar›m›za ve bizimle
çal›ﬂmay› tercih eden müﬂterilerimize teﬂekkür ediyorum.

Sayg›lar›mla,

www.bilgitas.com.tr
Tel: 0212 356 70 00

Murat ADA
Genel Müdür

B‹LG‹TAﬁ 2011 BAY‹ TOPLANTISI
KAPADOKYA’DA GERÇEKLEﬁT‹.

KYOCERA M‹TA UZAKDO⁄U BAY‹LER‹N‹N
B‹LG‹TAﬁ Z‹YARET‹

EFES B‹RA GRUBU DOKÜMANTASYON
MAL‹YETLER‹N‹ KYOCERA ‹LE %38 DÜﬁÜRDÜ.

Dünyan›n önde gelen dokümantasyon çözümü

Japon Kyocera Mita’n›n Singapur, Vietnam, Malezya ve
Endenozya bayilerinden oluﬂan bir grup ‹stanbul gezileri
kapsam›nda Bilgitaﬂ merkez ofisini ziyaret etti. Türkiye Pazar
lideri Bilgitaﬂ’›n dokümantasyon sektöründe uygulad›¤› baﬂar›l›
çözümleri, pazarlama faaliyetleri ve organizasyon yap›s›
hakk›nda detayl› bilgiler alan bayiler ile karﬂ›l›kl› fikir paylaﬂ›m›nda
bulunuldu. Hem ‹stanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerini
görme f›rsat› yakalayan hem de Kyocera Mita Türkiye temsilcisi
Bilgitaﬂ’› ziyaret eden bayiler ‹stanbul gezilerinden memnun
ﬂekilde ülkelerine geri döndüler.

Durum:

üreticilerinden Japon Kyocera Mita’n›n Türkiye
distribütörü Bilgitaﬂ, 2010 y›l› baﬂar›s›n› 18-20 Mart 2011
tarihleri aras›nda Kapadokya Perissia Otel’ de
düzenlendi¤i Geleneksel Bayi Toplant›s›nda bayileri ve
Kyocera Mita üst düzey yöneticileri ile birlikte kutlad›.
Bilgitaﬂ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Say›n Habib Piﬂan’›n 2010
y›l› performans›, 2011 hedefleri ve bayilere verilen özel

Türkiye’de bira denince akla gelen ilk marka olan Efes Bira Grubu Türkye’de %86 pazar pay› ile sektörün lideri konumundad›r.
Efes’in faaliyet alanlar›n›n geniﬂlemesi ve sat›ﬂlar›n›n artmas› ile berber bask› hacimleri de art›yordu. Hemen hemen tüm
ofis çal›ﬂan›n›n kendilerine ait kiﬂisel yaz›c›lar› bulunmaktayd› ve Efes Bira Grubu’nun bask› iﬂlerinin ço¤u farkl› markalardan
oluﬂan 450 adet cihaz›n kullan›ld›¤› bir yap› üzerinden ilerliyordu. Bak›m ve dokümantasyon ihtiyaçlar› için 3 ayr› firma ile
çal›ﬂ›yordu ve tüm bu iﬂlerin Efes Bira Grubu’nun idari iﬂlerince yönetilmesi iﬂ yükü getirirken maliyetleri artt›r›yordu.

destekleri de¤erlendirmesinin ard›ndan, en baﬂar›l›

Çözüm:

bayilere plaket ve ödülleri verildi. Kyocera Mita’n›n

Efes Bira Grubu’nun makine park›n›n optimizasyonu ile farkl› markalardan oluﬂan 450 adet cihaz say›s› 142 adet TASKalfa

Uluslararas› Sat›ﬂ Bölümü Genel Müdürü Mr. Sho

420i ve TASKalfa 250ci modellerinin de içinde bulundu¤u KYOCERA network ba¤lant›l› cihaza düﬂürüldü.

Taniguchi konuﬂmas›nda 2011 y›l› yeni ürün gam›

Kolay ve verimli bir ﬂekilde makine park› kontrolü ve yönetimi için KMnet Admin uygulamas›

hedeflerine yer verdi ve 2010 y›l› üstün performans

S›k kullan›lan formlar›n antetli ka¤›t veya bas›l› formlar›n stoklanmas›na gerek duyulmadan cihaz üzerinde saklanmas› ve

ödülünü Bilgitaﬂ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Say›n Habib

bas›lmas› için KYOCERA’n›n Prescribe Macro çözümünün FS-3920DN modeline uygulanmas›

Piﬂan’a takdim etti. Kyocera Mita’n›n yeni çok fonksiyonlu

Tüm sarf malzeme, yedek parça, donan›m ve bak›m hizmetlerinin merkezi olarak Bilgitaﬂ taraf›ndan yönetilmesi

A4 renkli makineleri FS-C2026/2126MFP, A4 renkli lazer
yaz›c›s› FS-C5250DN ve çok fonksiyonlu A4 S/B fotokopi
makineleri FS–3040/3140MFP’nin rekabet avantajlar›
hakk›nda bilgi alan bilgitaﬂ bayileri, toplant›da ald›klar›
çözüm odakl› ﬂat›ﬂ e¤itimi ile müﬂterilerine sunduklar›
katma de¤eri nas›l artt›racaklar›n› ö¤rendiler. Toplant›
sonras›nda Kapadokya’n›n eﬂsiz do¤a güzelliklerini
profesyonel rehberler eﬂli¤inde gezen ve geleneksel
çömlek yap›m›n› seyrederek iﬂ stresinden uzaklaﬂan
Bilgitaﬂ ailesi fas›l grubu ve dansöz eﬂli¤indeki gala

B‹LG‹TAﬁ’I FACEBOOK ve TWITTER’DAN DA
TAK‹P EDEB‹L‹RS‹N‹Z...
Art›k Bilgitaﬂ’a Facebook ve Twitter vas›tas› ile de ulaﬂabilirsiniz.
‹ﬂ hayat›n›n da vazgeçilmez parças› haline gelen sosyal paylaﬂ›m
platformlar› üzerinden ay›n f›rsat ürünü kampanyalar›n›, yeni
ürünleri, etkinlikleri, videolar›, sektör ile ilgili faydal› bilgileri
sizlerle paylaﬂ›yoruz. Facebook ve Twitter sayfalar›m›za
www.bilgitas.com.tr sayfam›zdaki linklere t›klayarak kolayca
ulaﬂabilirsiniz. Bilgitaﬂ’tan haberler bulabilece¤iniz sayfalar›m›za
hepinizi bekliyoruz.

Sonuç:

%38
Maliyet
Düﬂüﬂü

Efes Bira Grubu’nun dokümantasyon maliyetleri
%38 oran›nda düﬂürüldü.
Tek merkezden hizmet al›nmas› sayesinde yönetim için harcanan
zaman büyük ölçüde azalt›lm›ﬂt›r.
Sarf malzeme tedarik ve varl›k yönetimi süreçlerinde verimlilik
önemli ölçüde artt›r›lm›ﬂ ve ar›za süreleri en aza indirilmiﬂtir.

yeme¤inde bol bol enerji toplad›.
Müﬂteri Görüﬂü:
“Kyocera ürünlerinin güvenilirli¤i, system entegrasyon kolayl›¤›, düﬂük
toplam sahip olma maliyeti ve Bilgitaﬂ profesyonel servis hizmetleri Bilgitaﬂ
B‹LG‹TAﬁ BAY‹LER‹ LAT‹N AMER‹KA’YA UÇUYOR...
Türkiye’nin en yayg›n bayi yap›lanmas›na sahip Bilgitaﬂ, Renkli
Fotokopi sat›ﬂlar›nda yakalad›¤› büyük baﬂar›y›, üstün performans
gösteren bayilerinin ve Bilgitaﬂ sat›ﬂ personelinin kat›l›m› ile
kas›m ay›nda Arjantin ve Brezilya’ya gerçekleﬂtirece¤i gezide
kutlayacak. Latin Amerika’n›n tropik ormanlar›nda, kumsallar›nda
dolaﬂ›p, Tango ve Samba danslar› ile e¤lenecek kat›l›mc›lara
keyifli bir gezi diliyoruz…

ile çal›ﬂmay› tercih etme sebeplerimizdir. Kyocera ürünlerinin uzun ömürlü
parçalar› sayesinde cihazlar›m›z› sadece tonerini de¤iﬂtirerek uzun sure
hiçbir parçan›n de¤iﬂimine gerek kalmdan kullanabiliyoruz. Bilgitaﬂ ekibinin
iyi yönetti¤i kurulum plan› ve zaman›nda ald›¤›m›z verimli kullan›c› e¤itimleri
sayesinde yeni sisteme adaptasyon dönemini en k›sa yoldan aﬂm›ﬂ olduk.

Selim ﬁener
Efes Bira Grubu Bilgi Sistemleri Yöneticisi

ÇEVRE DOSTU DÖKÜMANTASYON
Dünyan›n artan tüketim ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› için
endüstrileﬂmenin artmas› do¤al kaynaklar›n h›zla tükenmesine,
küresel ›s›nmaya, üretim ve tüketim kaynakl› at›klar›n önlemler
al›nmadan do¤aya at›lmas› çevre kirlili¤inin artmas›na sebep
olmaktad›r. Uluslararas› araﬂt›rma ﬂirketi Gartner’›n raporuna
göre küresel ›s›nmaya bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin (B‹T) katk›s›
%2 civar›ndad›r. International Telecommunication Union’›n (ITU),
2008 y›l›nda yay›nlad›¤› raporda B‹T taraf›ndan yay›lan CO2’ in
yaklaﬂ›k %6’s›n›n yaz›c› ürünleri kaynakl› oldu¤u tahmin
edilmektedir.
Dünyada bask› hacmi sürekli artmaktad›r. Bu durum maliyet
etkin, çevre dostu bask› çözümleri bulmay› önemli hale
getirmiﬂtir. Dünyan›n önde gelen teknoloji üreticilerinden
Kyocera Mita’n›n Türkiye distribütorü olan Bilgitaﬂ’›n pazara
sundu¤u ürünler Yeﬂil BT’yi desteklemektedir. Kyocera Mita
ARGE çal›ﬂmalar›nda do¤an›n korunmas›n›, verimlili¤i ve ürün
kalitesini ayr›lmaz bir bütün olarak görmektedir.
Bask›,kopyalama ve faks iﬂlemleri için Kyocera
Mita’n›n 1992’den beri kulland›¤› ECOSYS
teknolojisi benzeri olmayan çevre dostu
mükemmel bir çözüm sa¤lar. ECOSYS
terimi, ECOnomy (ekonomi), ECOlogy
(ekoloji) ve SYStem (sistem) faktörlerinin
ayr›lmaz birlikteli¤ini ve önemini ifade eder.
1992 y›l›nda Kyocera Mita’n›n odakland›¤›
konu yaz›c›lar›n toner kartuﬂlar›n›n yap›s›yd›.
Geleneksel olarak kullan›lan toner kartuﬂu
pahal›, çevreye zararl›, geri dönüﬂümü olmayan ve
60’a yak›n ayr› parçadan oluﬂan bir sarf malzemesiydi. Kyocera
Mita toner kutusundaki parça say›s›n› 4’e indirip, parçalar› geri
dönüﬂebilir hale getirdi.

daha düﬂük enerji sarfiyat›na ulaﬂ›l›r. Yeni geliﬂtirilen ince ›s›t›c›
merdane ile makine ›s›nma süresi yaklaﬂ›k %50 düﬂmüﬂtür.
Kyocera Mita’n›n çevre standartlar› ISO 14001 çevre yönetim
sistemine uygun olacak ﬂekilde oluﬂturulmuﬂtur. Ürünler RoHS
kurallar›na uygun ﬂekilde üretilmekte olup, anakart ve kablolar
kurﬂun içermemektedir. Kyocera Mita’n›n ambalajlama sisteminin
temelinde çevreye etkisi en az olan paketleme malzemeleri
kullanmak yatmaktad›r. Kyocera Mita tasar›mc›lar›n›n önceli¤i
çevreye etkisi en az ürünler geliﬂtirirken, teslimat s›ras›nda
ürünleri hasarlardan koruyacak ve güvenli¤ini sa¤layacak
ambalajlama sistemleri geliﬂtirmektir. Kyocera Mita ürünleri

lojistik sürecinde oluﬂabilecek CO2 sal›n›m›n› azaltm›ﬂt›r. Kyocera
Mita ürünlerinde daha yeﬂil bir dünya için geliﬂtirilen birçok
fonksiyon bulunmaktad›r. Bu fonksiyonlardan faydalanarak ve
baz› noktalara özen göstererek kullan›c›lar daha az do¤al kaynak
kullanm›ﬂ olurlar. Claudia Thompson’›n ‘Recycled Papers’ kitab›nda
belirttigi gibi yaz› ve bask› amaçl› bir ton ka¤›t üretimi için
ortalama 24 a¤aç gerekmektedir. Kyocera Mita çok fonksiyonlu
fotokopi ve yaz›c›lardaki ka¤›d›n her iki yüzünü kullanarak yazd›rma
özelli¤i (dubleks) sayesinde ka¤›t tüketimini yar› yar›ya azaltmak
mümkündür. Kyocera Mita ürünlerindeki N-up kopyalama ile 2,
4, 8 v.b. adetlerdeki sayfalar tek bir yapra¤a s›¤d›r›larak bas›labilir
veya EcoPrint (ekonomik bask› modu) özelli¤i ile de daha az

Bilgitaﬂ sat›ﬂ ve pazarlama faaliyetlerinde bas›n› ve ﬂirketleri
bask› ve kopyalama konusunda ekonomik ve ekolojik olarak
elde edilebilecek avantajlar konusunda sürekli bilgilendirerek
Yeﬂil BT’ye destek vermektedir. Her f›rsatta tüm ilgililere
aﬂa¤›daki tavsiyeleri yap›yoruz:
• Bask› ve fotokopi iﬂlemlerinde önlü arkal› bask› (dubleks)
yap›larak %50’ye varan oranda ka¤›t tasarrufu sa¤lanabilir.
• Gereksiz bask› al›nmamal›d›r. Equitrac gibi gerçek zamanda
dokümantasyon takip yaz›l›mlar› kullanarak gereksiz bask› miktar›
ve sebepleri kolayl›kla tespit edilebilir.
• Kullan›lan cihazlar›n ENERGY STAR çevre etiketi olmas›na
dikkat edilmelidir.
• Mesai saatleri d›ﬂ›nda kullan›lmayan cihazlar kapat›lmal›, mesai
saatlerinde cihaz›n çal›ﬂmad›¤› anlarda uyku moduna geçmesi
için gerekli ayarlar yap›lmal›d›r.
• Cihaz›n etkin çal›ﬂmas› için periyodik bak›mlar› yapt›r›lmal›d›r.
• Çevreye duyarl› ka¤›t yada geri dönüﬂümlü ka¤›t kullan›lmal›d›r.
• At›lacak ka¤›tlar›n geri dönüﬂüm kutular›na at›l›p, kolayca
sisteme geri kazand›r›lmas› için ofislerde gerekli önlemler
al›nmal›d›r.
• Gere¤inden fazla cihaz sahibi olunmamal›,
ortak kullan›lan cihaz say›s› artt›r›lmal›d›r.
• Orijinal sarf malzemeleri kullan›lmal›d›r.
• Sayfabaﬂ› anlaﬂma yap›lmal›d›r.

ECOSYS konseptinin en önemli yap›taﬂlar›ndan biri de Kyocera
Mita mühendislerinin uzun ARGE çal›ﬂmalar› sonucunda
geliﬂtirdikleri geleneksel drumlara göre 30 kat daha uzun ömre
sahip amorfus silikon drumd›r. Tek katmana sahip seramik drum
yap›s› ile drum üretiminde CO2 sal›n›m› standart OPC drumlara
oranla 3 kat azd›r. Kyocera’n›n geliﬂtirdi¤i, bask› sürecinin en son
parças› olan, Eco Fuser ile cihaz›n bask›lama için gereken ›s›nma
ve so¤uma süreçlerinde kulland›¤› enerji azalt›lm›ﬂt›r.
Toner partiküllerinin yap›s›nda sürekli yap›lan iyileﬂtirmeler ile
toner yüzeyleri pürüzsüz hale getirilmektedir. Bu sayede görüntü
kalitesi ve çözünürlük artarken toner sarfiyat› geleneksel toner
kartuﬂuna oranla %30 azal›r. Kullan›lan polyester reçine ve daha
kolay eriyebilen mum sayesinde fiksaj ›s›s› 20° düﬂürülürken %15

y›l›nda FS-1700 yaz›c› modeli ile Blue Angel çevre etiketini alan
ilk yaz›c› üreticisi olmuﬂtur.

do¤aya duyarl›, güvenilir ambalajlar› ile paketlenmiﬂ ﬂekilde
müﬂterilerine teslim edilir. Kyocera Mita sadece üretim
safhas›nda de¤il ayn› zamanda lojistik süreçlerinde de çevreye
duyarl›d›r. Bu ba¤lamda Kyocera Mita , fabrikalar›n› çok fonksiyonlu
fotokopi ve lazer yaz›c› pazarlar›na yak›n lokasyonlara kurarak

toner sarfiyat›yla ç›kt› al›nabilir. Kyocera Mita ürünleri enerji
verimlili¤i ve ka¤›t tüketimine odaklanm›ﬂ olan ABD hükümetinin
ve AB Komisyonu’nun destekledi¤i Energy Star çevre etiketine
sahiptir. Fotokopi ve yaz›c›lar uyku modunda normal moda
oranla yaklaﬂ›k %95 daha az enerji tüketir. Kyocera Mita 1997

Sayfabaﬂ› anlaﬂma yapmak ﬂirketlerin en
h›zl› ﬂekilde bilinçlenip, k›sa sürede faydalar›n› görebilece¤i bir
uygulamad›r. Uluslararas› araﬂt›rma ﬂirketi Gartner’a göre ﬂirketler
y›ll›k gelirlerinin %3’nü doküman üretimi için harcamaktad›r. Bir
baﬂka araﬂt›rma ﬂirketi Photizo group’un raporuna göre de birim
sayfa maliyetini bilen ve maliyet azalt›c› tedbirler alan firmalar
%30’a varan oranlarda maliyetlerini azaltabilirler. ﬁirketler konunun
uzman› firmalardan dan›ﬂmanl›k al›p, sayfabaﬂ› anlaﬂma
yaparak bask› ve kopyalama maliyetlerini hemen
belirleyip, gelecek y›llarda da bask› maliyetlerinin
ne olaca¤›n› bugünden görebilir, kontrol
alt›na al›p azaltabilir böylece hem ekonomik
hem de ekolojik fayda sa¤layabilirler.
Bilgitaﬂ sayfabaﬂ› anlaﬂmas› hem fotokopi
hem de yaz›c›lar› kapsad›¤›ndan önemli
avantaj ve farkl›l›¤a sahiptir.

KYOCERA FOTOKOP‹
ve YAZICILAR ÖDÜLE
DOYMUYOR.
KYOCERA MITA’n›n renkli fotokopi
makinesi TASKalfa 5550ci, S/B
fotokopi makinesi FS-6030MFP ve FSC5250DN renkli lazer yaz›c›s›
görüntüleme sektöründe lider ürün
bilgi sa¤lay›c›s› BLI taraf›ndan verilen
2011 Yaz Seçimi ( 2011 Summer Pick
Award) ödülünü kazand›.

KYOCERA S/B Yaz›c›lara BLI’dan
“2011 Y›l›n Gam›” Ödülü…
Üstün japon teknolojisi ile üretilen KYOCERA yaz›c› ve çok fonksiyonlu makineler
BLI taraf›ndan ödüllendirildi. Güvenirlik, toplam maliyet, kullan›m kolayl›¤›, bask›
kalitesi ve üretkenlik BLI’›n ölçümlerinde göz önünde bulundurdu¤u faktörlerdir.
2010 y›l›nda BLI’in inceledi¤i 4 adet Kyocera S/B lazer yaz›c›n›n hepsi “Çok
Tavsiye Edilir” (Highly Recommended) ödülüne lay›k görülürken, bunlardan
dördü “Seçim” (Pick) statüsüne hak kazanm›ﬂt›r. Kyocera’n›n süreklilik arz eden
güçlü performans›ndan ötürü sahip oldu¤u ürün yelpazesi “2011 Y›l›n Gam›”
ödülüne lay›k görülmüﬂtür.

BLI Seçim ödülleri sat›nalma birimleri
ve IT müdürlerinin sat›nalma
kararlar›nda onlara rehberlik eden zor
kazan›lan bir ödüldür. BLI Avrupa
Laboratuvar ve Araﬂt›rma Müdürü
David Sweetnam ‘Kyocera FS6030MFP ve FS-C5250DN modellerin
performanslar› her iki modelin s›n›f›n›n
en iyisi olduklar›n› kan›tlam›ﬂ ve BLI
2011 Yaz Seçimi ödülüne lay›k
görülmüﬂtür.’’ ﬂeklinde görüﬂlerini
bildirmiﬂtir.
BLI K›demli Ürün Editörü George
Mikolay ‘’TASKalfa 5550ci birçok
rakibinden daha iyi ç›kt› kalitesi
üretebildi¤i ve kendi h›z s›n›f›nda en
verimli modellerden biri oldu¤unu
kan›tlad›¤› için yüksek not ald›. Bu
özellikler ile birlikte iyi tasarlanm›ﬂ
kullan›c› paneli, network kurulum
kolayl›¤› ve güçlü sonland›rma
seçenekleri ve tüm bunlar için
ortalamadan daha düﬂük fiyat
sunmas› TASKalfa 5550ci modelini
kaliteli ve uygun maliyetli yapm›ﬂt›r.’’
ﬂeklinde görüﬂlerini eklemiﬂtir.

KYOCERA A4 FOTOKOP‹
ÜRÜN GAMI GEN‹ﬁLED‹.

Kyocera renkli FS-C2526MFP,
FS-C2626MFP ve S/B FS-3540MFP,
FS-3640MFP çok fonksiyonlu fotokopi
modellerini piyasaya sunarak A4 ürün
gam›n› geniﬂletti. Küçük ve orta ölçekli
iﬂletmelerin kullan›m› için ideal olan
ürünler h›zl› tepki veren renkli
dokunmatik ekran ile donat›lm›ﬂlard›r.
Her dört modeli de geliﬂmiﬂ doküman
yönetimi sistemlerine dahil etmek
cihazlar taraf›ndan desteklenen
HyPAS™ yaz›l›m geliﬂtirme platformu
üzerinden oldukça kolayd›r.

FS-4020DN Ola¤anüstü Enerji Verimlili¤i ile Ön Plana Ç›kmaktad›r
S/B iﬂ grubu lazer yaz›c›s› FS-4020DN’nin uyku modunda ortalamadan daha da
az enerji tüketimi ve rakip modellere oranla yaklaﬂ›k 50% daha h›zl› ›s›nma
süresi özellikleri BLI’›n dikkat çekti¤i noktalard›r.
FS-1320D, FS-1370DN ve FS-3140MFP iﬂ gruplar› için en ideal makinelerdir
Orta ölçekli iﬂ grubu makineleri FS-1320D, FS-1370DN ve FS-3140MFP sa¤lam
tasar›m, kullan›m kolayl›¤› ve düﬂük toplam sahip olma maliyeti özellikleri ile
BLI’›n takdirini kazanm›ﬂt›r.
BLI’s Avrupa Laboratuar› ve Ar-Ge Müdürü David Sweetnam “KYOCERA S/B
yaz›c›lar sa¤lad›klar› de¤erde hep güçlü bir duruﬂ sergilemiﬂtir. Giriﬂ seviyesinden
baﬂlayarak A3 ofis segmentine kadar KYOCERA yaz›c›lar› iﬂ yo¤unlu¤u ve stresi
yüksek çal›ﬂma gruplar›n›n güçlü ve güvenilir dostu olmuﬂlard›r. ECOSYS yaz›c›lar›
yüksek sarf malzeme ömürlerine sahip, do¤aya sayg›l›, bütçe dostu makinelerdir.”
demiﬂtir.

KYOCERA TASKalfa
SER‹S‹ YEN‹LEND‹...
Pazara yeni sunulan, Doküman Hizmetleri Yönetimini desteklemek üzere
tasarlanm›ﬂ 35 / 45 / 50 / 65 / 70 A4 renkli sayfa/dakika h›z›ndaki Kyocera
TASKalfa 3050ci / 3550ci / 4550ci / 5550ci / 6550ci / 7550ci A3 renkli ve
65 / 80 A4 sayfa/dakika h›z›ndaki TASKalfa 6500i / 8000i A3 S/B fotokopi
modelleri geliﬂtirilmiﬂ görüntü kalitesi, kolay kullan›m, doküman yönetim ve
çevreye duyarl› özellikleri ile günümüzün dinamik iﬂletmelerinin ihtiyaçlar›n› en
iyi ﬂekilde karﬂ›lamaktad›r. Yeni seri geniﬂ dokunmatik ekran› sayesinde
kullan›c›lar›n iﬂlerini kolaylaﬂt›ran basit bir arayüze ve sadeleﬂtirilmiﬂ temel
komutlara sahiptir. Tüm modellerin ortak kulland›¤› ka¤›t kasedi, sonland›r›c›
ünitesi gibi donan›mlar sayesinde kullan›c›lar bir cihazdan di¤erine çok kolay
geçiﬂ yapabilecekleri için makine parklar›n› kolayca yönetebilirler.
Kyocera yeni ürünlerde yüksek görüntü kalitesi için Amorphous silikon drum
yap›s›na yeni Mega Yüzey katman› ilave etti. Bu sayede drum ömrü uzayarak
sa¤lamlaﬂt›, görüntüler keskinleﬂerek mükemmel renk geçiﬂleri sa¤land›. Ayr›ca
TASKalfa 3050ci / 3550ci / 4550ci / 5550ci / 6550ci / 7550ci modellerinde
opsiyonel Fiery Controller ünitesi ile profesyonel seviyede renk eﬂlemesi
yap›labilmektedir. ‹ﬂletmelerin ﬂirket içi görsel bas›l› malzemelerinin üretimini
yapabilmek için tüm modeller z›mbalama/delme, kitapç›k yapma, 2 veya 3’e
katlama özellikli doküman sonland›r›c› seçeneklerine, üniversal ka¤›t
çekmecesinden A3+ (304.8 mm x 457.2 mm) , by-pass’dan 300 g/m2 ve
banner tipi ka¤›tlara bask› alabilme imkan›na sahiptir.

Standart olarak fotokopi, network
yaz›c›, taray›c›, otomatik doküman
besleyici ve dublekse sahip bu
cihazlar sayesinde bir ofisin ihtiyac›
olan tüm iﬂler tek bir cihazda
gerçekleﬂtirilebilir. Cihazlar verimlili¤i
artt›rmak için 800Mhz iﬂlemciye ve
Gigabit Ethernet ba¤lant›s›na sahiptir.
1GB haf›zalar› sayesinde güvenli bir
ﬂekilde ﬂifre ile doküman basma
özelli¤i olan özel bask› fonksiyonu
kullan›labilir.

IPV6, IPSec gibi güvenlik özelliklerini destekleyen ürünler, Gigabit Ethernet
ba¤lant› imkan› da sunmaktad›r. Kyocera’n›n yaz›l›m geliﬂtirme platformu
HyPAS™ ile cihazlar›n do¤rudan kullan›c› paneli üzerinden DMS ve ERP gibi
sistemler ile ba¤lant› kurulabilir. Bu sayede karmaﬂ›k süreçler azalt›l›r, iﬂletmelerin
üretkenli¤i ve verimlili¤i artt›r›l›r.

KYOCERA’DAN AKILLI A3 ÇOK FONKS‹YONLU FOTOKOP‹LER
FS-C8020MFP ve FS-C8025MFP
Üstün Japon teknolojisine sahip Kyocera’n›n yeni çok fonksiyonlu fotokopi makineleri FS-C8020MFP ve FS-C8025MFP en
kompakt ofislere bile s›¤abilecek ﬂekilde profesyonel renkli A4/A3 bask›, kopya, tarama, faks ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için
tasarland›lar. Tasar›ma Kyocera’n›n uzun ömür, güvenirlik ve düﬂük sahip olma maliyeti sunan ECOSYS teknolojisi de eklenince,
her türlü doküman yönetim ihtiyac›na cevap verecek çok ak›ll› bir çözüm oluﬂtu.
FS-C8020MFP/FS-C8025MFP ‘’Tak ve çal›ﬂt›r’’ basit
kurulum mant›¤›yla profesyonel ve ekonomik renkli
bask›, kopyalama ve doküman yönetimini, zorlu
karmaﬂ›k bak›m süreçlerine gerek kalmadan
gerçekleﬂtirir. 200.000 sayfa drum ömür özellli¤i
cihazlara yüksek güvenirlik, verimlilik katarken servis
ve bak›m ihtiyaçlar›n› azalt›r. FS-C8020MFP/FSC8025MFP 20/25 sayfa/dakika A4 renkli bask› ve
kopyalama h›z›na, maksimum 1600 sayfa ka¤›t
kapasitesine sahiptir.
Her iki model de kullan›c›lar›n günlük iﬂlerine yard›mc›
olacak, özelleﬂtirilebilen renkli dokunmatik panele
sahiptir. Kullan›c›lar taraf›ndan tan›mlanabilen
fonksiyonlara eriﬂim dokunmatik panelde ilgili
kullan›c›n›n ad› veya resim ikonuna bas›larak
gerçekleﬂir. Bu sayede kurumlar renkli bask› ve
kopyalama hacimlerini kontrol alt›na alabilir. FSC8020MFP/FS-C8025MFP ‘nin entegre iﬂ takibi özelli¤i
ile hem kullan›c›lar›n bask› hacimleri takip edilebilir
hem de maliyet azalt›c› tedbirler al›nabilir.
FS-6025MFP/B, FS-6025MFP ve FS-6030MFP
Küçük ofis ve iﬂ gruplar›na hitap eden ECOSYS
teknolojili yeni S/B A3 çok fonksiyonlu fotokopi
modelleri Kyocera FS-6025MFP/B, FS-6025MFP ve
FS-6030MFP kompakt, kullan›c› dostu tasar›mlar› ile
ofislerdeki bask› ve kopya maliyetlerini kontrol alt›na
alacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
Yeni ürünlerdeki renkli dokunmatik ekran ile menüler
aras›nda h›zl› ve kolay dolaﬂ›m sa¤lanarak kullan›c›ya
her ad›mda rehberlik edilmekte, bu sayede kullan›c›
hatalar›dan dolay› oluﬂabilecek zaman kayb› en aza indirilmektedir. Cihazlar verimlili¤i art›racak z›mbalama, renkli tarama, epostaya tarama ve PC’ye tarama gibi özelliklere sahiptir. Genel olarak tüm Kyocera ECOSYS konseptli ürünler de oldu¤u
gibi FS-6025MFP / B, FS-6025MFP ve FS-6030MFP modellerinin sahip oldu¤u uzun ömürlü drum ve toner sayesinde yüksek
güvenirlik, daha az bak›m gereksinimi, düﬂük at›k ve iﬂletme maliyetleri sa¤lan›r.
FS-6025MFP / B, FS-6025MFB ve FS-6030MFP klasik A3 cihazlara göre daha uygun fiyatl› olup, kurulumu, kullan›m› ve bak›m›
A4 cihazlar kadar kolayd›r.

ARDA TURAN
B‹LG‹TAﬁ DEVLER L‹G‹ 2’DE
KYOCERA FORMASINI G‹YD‹. MADALYALAR SAH‹PLER‹N‹ BULDU...

B‹LG‹TAﬁ B‹ZB‹ZE
BOWL‹NG TURNUVASI

Kyocera Mita’n›n sponsor oldu¤u
‹spanyol Atletico Madrid tak›m›na
transfer olan milli futbolcumuz Arda
Turan s›rt›nda Kyocera logosu taﬂ›yan
formas›n› giydi. Kyocera gibi sa¤lam
duruﬂu, üstün perfomans› ve
yetenekleri ile öne ç›kan Arda
Turan’a ‹spanyadaki futbol hayat›nda
baﬂar›lar dileriz.

ﬁirket içi sosyal etkinliklerimize bu y›l
bir yenisi daha eklendi. Bilgitaﬂ Bizbize
Bowling Turnuvas›. ﬁirket içinden
turnuvaya ilgi çok yo¤undu. 64 kiﬂinin
kat›l›m› ile oluﬂturulan 16 tak›ml›k
turnuvada, tak›mlar aras›ndaki
çekiﬂmeli mücadeleler sonunda
Bollinger tak›m› ﬂampiyon oldu.

Bilgitaﬂ Devler Ligi 2.y›l organizasyonu ﬁubat 2011’de
uzun, yorucu ama futbol aﬂk›yla keyiflenen çal›ﬂmalar
sonucu baﬂlad›. ﬁimﬂekler, Keyfe Keder, Genç
Giderliler, TASKalfa, Ottoman, Real Barbunya, Vurkaç
ve Müdürler isimli 8 tak›mdan oluﬂan ligde çekiﬂmeli
ve zevkli maçlar oldu. Ottoman ile Taskalfa’n›n
karﬂ›laﬂt›¤› finalde, maça tam konsantre olup sonuna
kadar maç› b›rakmayan ve h›rsla mücade eden
TASKalfa kupay› ald›.

EVL‹L‹K
Melek - Serhat ZOR
Çi¤dem - Fethi SARITEPE
Elif - Yasin GÜL
Esra - Tar›k DADAﬁ
Bedia - Aziz SEV‹ND‹

10 / 10 / 2010
28 / 03 / 2011
28 / 05 / 2011
19 / 06 / 2011
08 / 10 / 2011

DO⁄UM
Serdal KAHYA
Sedat DO⁄AN
Riza AYDEM‹R
Murat KINALI
Gürhan BODUR

16 / 11 / 2010
14 / 02 / 2011
20 / 05 / 2011
07 / 07 / 2011
03 / 09 / 2011

Beren KAHYA ad›nda bir k›z› oldu
Aleyna DO⁄AN ad›nda bir k›z› oldu
Kayra Ali AYDEM‹R ad›nda bir o¤lu oldu
Merve Duru KINALI ad›nda bir k›z› oldu
Demir BODUR ad›nda bir o¤lu oldu

