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Kyocera MDS: Η ολοκληρωµένη πρόταση
Οι ολοκληρωµένες υπηρεσίες MDS της Kyocera σας βοηθούν να µειώσετε σηµαντικά τα κόστη του printing,
βελτιώνοντας τη διαχείριση των εγγράφων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση αποβλήτων,
ενέργειας και χαρτιού
Η Kyocera, όπως σχεδόν όλες οι εταιρείες που
ασχολούνται µε τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπωτικού εξοπλισµού, έχει µια δική της συγκεκριµένη ονοµασία και µεθοδολογία για το MPS.
Η Kyocera το ονοµάζει Managed Document
Services (MDS) ακριβώς γιατί πια δεν είναι µόνο
θέµα εκτυπώσεων, αλλά συνολικής διαχείριση
των εγγράφων µιας επιχείρησης. Το Kyocera
MDS βελτιστοποιεί το περιβάλλον της συνολικής
διαχείρισης των εγγράφων µιας επιχείρησης µέσα από πέντε προσεκτικά σχεδιασµένες φάσεις.
Προσαρµοσµένο ώστε να ταιριάζει στο µέγεθος
και τις µοναδικές απαιτήσεις οποιασδήποτε επιχείρησης, η διαδικασία ξεκινά µε τον εντοπισµό
αδύναµων σηµείων στην τρέχουσα υποδοµή,
πριν εφαρµόσει απρόσκοπτα λύσεις για τη µείωση του κόστους και τη βελτίωση της τρέχουσας
απόδοσης.
1. Αξιολόγηση
Χρησιµοποιώντας σε βάθος αναλύσεις, καθώς
και συνεντεύξεις και έρευνες, η φάση αξιολόγησής µας επισηµαίνει κάθε περιοχή σπατάλης και
χαµηλής παραγωγικότητας σε κάθε οργανισµό.
Το αποτέλεσµα είναι µια ολοκληρωµένη έκθεση
που δείχνει ακριβώς πού µπορεί να γίνει οικονοµία σε χρήµατα και ποιες διαδικασίες πρέπει
να βελτιστοποιηθούν.
Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, αναλύουµε
τους ακόλουθους ζωτικούς τοµείς:
• Οικονοµία: Κατανόηση πού δαπανώνται χρήµατα.
• Συσκευές και αναλώσιµα: Μέτρηση της απόδοσης, της καταλληλότητας και του κόστους
συντήρησης.
• Ροές εργασίας: Εύρεση τρόπων βελτίωσης
της παραγωγικότητας µε έξυπνο και ασφαλές
λογισµικό.
• Έγγραφα: Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας στις διαδικασίες εκτύπωσης, αποθήκευσης, διαχείρισης και διανοµής.
2. Σχεδιασµός
Στη φάση σχεδιασµού λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος, τον προϋπολογισµό, τους στόχους και τις
απαιτήσεις απόδοσης της επιχείρησης. Η λύση
που θα προτείνουµε θα είναι κατάλληλη για την
παροχή του ιδανικού συνδυασµού υλικού, λογισµικού και ανάπτυξης διαδικασιών για τη δηµιουργία της µέγιστης απόδοσης της επένδυσης.
• Σχεδιασµός λύσης: Με ένα ολοκληρωµένο
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χαρτοφυλάκιο λογισµικού, βελτιώνουµε τις
ροές εργασίας, τον έλεγχο του συστήµατος, την
αποδοτικότητα των πόρων και την ασφάλεια
εγγράφων.
• Σχεδίαση εξοπλισµού και εκτυπωτικού στόλου: Με µία από τις ευρύτερες σειρές µηχανών
και υπηρεσιών γραφείου, αξιολογούµε τα πάντα,
επιλέγοντας τις πιο κατάλληλες συσκευές για
τις ανάγκες σας έως την τοποθέτησή τους για τη
βέλτιστη παραγωγικότητα.
• Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Kyocera
προσφέρει απλά προγράµµατα χρηµατοδοτικής
µίσθωσης - βελτιστοποιώντας τον ισολογισµό σας
καθώς και τον εξοπλισµό οποιασδήποτε εταιρείας.
3. Υλοποίηση
Η προτεραιότητά µας κατά την εφαρµογή είναι
να ελαχιστοποιήσουµε τις διαταραχές και τις
επιπτώσεις στις καθηµερινές διαδικασίες µιας
επιχείρησης - µειώνοντας το downtime και
οποιοδήποτε άλλο ρίσκο. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο η υλοποίηση και το roll out ενός
έργου, εποπτεύεται από µια επαγγελµατική οµάδα διαχείρισης έργου και πραγµατοποιείται από
τεχνικούς και µηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης.
• Επαγγελµατική διαχείριση αλλαγών: Αφιερωµένη υπηρεσία µε συνεχείς αναφορές προόδου.
• Εγκατάσταση υλικού και λογισµικού: Οµάδα
εξειδικευµένων µηχανικών και τεχνικών της
Kyocera.
• Εκπαίδευση: Υποστήριξη προσωπικού και
γραφείου υποστήριξης για την εξάλειψη σφαλµάτων και διακοπών.
• Ευέλικτος προγραµµατισµός εφοδιαστικής
αλυσίδας: Εφαρµογή σε συγκεκριµένη ώρα,
ώρες ή το Σαββατοκύριακο για να ταιριάζει σε
οποιαδήποτε επιχείρησή.
4. Βελτιστοποίηση
Με βάση τα δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί,

µια ολοκληρωµένη φιλοσοφία διαχείρισης της
παραγωγής είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες
του εκάστοτε οργανισµού για να ικανοποιήσει
τις απαιτήσεις παραγωγής µέσα στο µοναδικό
οικονοµικό και οργανωτικό πλαίσιο.
Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν:
• Συµβουλευτική / Πρόταση: Ένα λεπτοµερές
σχέδιο που περιγράφει πώς µπορείτε να βελτιώσει τις διαδικασίες και να µειώσει το κόστος
µιας επιχείρησης.
• Εφαρµογή: Η υλοποίηση όλων των συµφωνηµένων προτάσεων.
• Εγκατάσταση υλικού (Roll-out): Παράδοση,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων τρίτων.
• Εγκατάσταση λογισµικού: Εγκατάσταση και
διαµόρφωση λογισµικού για την κάλυψη των
απαιτήσεων λογιστικής, διαχείρισης ροής εργασίας και ασφάλειας.
• Υπηρεσίες ανάπτυξης (προσαρµογή): Προσαρµοσµένο υλικό και λογισµικό για την κάλυψη συγκεκριµένων απαιτήσεων της εταιρείας.
• Εκπαίδευση / Διαχείριση Αλλαγών: Εκπαίδευση προσωπικού για την επίτευξη του
υψηλότερου επιπέδου αποδοτικότητας και
οικονοµικής αποδοτικότητας κατά τη χρήση του
νέου λογισµικού.
• Διαχείριση έργου: Διαχείριση της φάσης
βελτιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της
αντιµετώπισης προβληµάτων.
ECOSYS Printer & MFP Series
Οι εκτυπωτές και τα laser πολυµηχανήµατα
MFP Kyocera Ecosys, προσφέρουν στους χρήστες µια λύση εκτύπωσης που ενσωµατώνουν
εξαρτήµατα µεγάλης διάρκειας ζωής, σε συνδυασµό µε χαµηλά κόστη ανά εκτύπωση. Εξαλείφοντας την ανάγκη συνεχούς αντικατάστασης
δαπανηρών εξαρτηµάτων, οι εκτυπωτές Ecosys
συµβάλλουν στη µείωση των περιβαλλοντικών
και οικονοµικών αποβλήτων.
TASKalfa MFP Series
Διαθέτοντας µοναδική τεχνολογία Ecosys και
µε µεγάλη διάρκεια ζωής, τα πολυµηχανήµατα
TASKalfa της Kyocera προσφέρουν εξαιρετική
απόδοση, ελαχιστοποιώντας το κόστος και τα
απόβλητα και βοηθώντας στην ανύψωση της
παραγωγικότητας του γραφείου, µετατρέποντας
διάφορες πολύπλοκες εργασίες ροής εγγράφων
σε απλές διαδικασίες.

