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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Partnerünk!
A Bravogroup Office a magyarországi infokommunikációs piac évtizedek óta meghatározó szereplője. Szakértők vagyunk a dokumentum-létrehozásban és -kezelésben.
Sokéves tapasztalattal és magas szakmai kompetenciával, kiemelkedő szolgáltatásainkkal és innovatív megoldásainkkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. A megoldások széles körét nyújtjuk ügyfeleinknek a telekommunikációban, a hálózati rendszerek
létrehozásában, továbbá az irodai környezet kialakításában.
Cégünk a dokumentumokat teljes életciklusukban gondozza, a nyomtatástól a doku
mentumkezelő szoftveres rendszereken át az irattározásig, illetve -digitalizálásig.
Ugyanez a rendszerszemlélet érvényes a többi szakterületünkre is.
A Bravogroup Office által nyújtott megoldásokat az alábbi fontos szempontok vezérlik:
K ö l t s é g c s ö k k e n t é s – Az egyik legmeghatározóbb tényező a gazdasági vállalatok gondolkodásában. Közvetlenül és egyértelműen befolyásolja sikerességüket.
A Bravogroup Office által kínált technikákkal ügyfeleink nagymértékben csökkenthetik
költségeiket.
H a t é k o n y s á g – A hatékonyság sok szempontból jelenthet nyereséget egy vállalat
számára, többek között a költségek területén is. Felmérjük az Ön vállalatánál alkalmazott rendszereket, folyamatokat, és alternatív javaslatokat teszünk, amelyekkel hatékonyabbá tehetik működésüket.
K ö r n y e z e t t u d a t o s s á g – Ma már egy hosszú távon tervező vállalat számára a
fenntartható fejlődés első számú szempont, nemcsak gazdasági, hanem lelkiismereti
okokból is. Fontos számunkra, hogy milyen környezetet hagyunk magunk után a következő nemzedékeknek, ezért elsődleges célunk a környezetbarát technológiák alkalmazása.
Ezzel az elkötelezettséggel ajánlom figyelmükbe a következő oldalakon található ízelítőt
szolgáltatásaink kínálatából!

Berke Tamás – divízióigazgató

www.bravogroupoffice.hu
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Menedzselt nyomtatási
szolgáltatások
Az új HP-generáció
HP LaserJet Managed
MFP 625XX/725XX/825XX
• A3 eszközök
• A3-as eszközökön egymenetes
beolvasás
• Egyéges hardverfelépítés,
közös kiegészítők és kellékek
• Egységes kezelőfelület, firmware,
OS, nagyméretű 10” érintőkijelző
• PageWide technológia – lapszéles
nyomtatás
• Nagy sebesség, vázlattól a fotóminőségű nyomatokig
• Általános irodai mód

A Bravogroup Office a dokumentumok teljes életciklusán keresztül minden részfolyamatban jelen van megoldásaival, szolgáltatásaival. A dokumentum-előállítási műveletekben számos egymással összefüggő folyamatot kell tökéletesen összehangolnunk a hatékony működéshez. Ezt a tökéletes összhangot nyújtja Önnek a menedzselt
nyomtatási szolgáltatások (Managed Print Services – MPS) néven összefoglalható
megoldáscsomag, mely magában foglalja a meglévő dokumentum-előállítási infrastruktúra felmérését, optimalizált változatának tervezését, az eszközök üzembe helyezését, a felügyeleti rendszerek telepítését és működés közbeni menedzselését. Önnek
már csak ki kell használnia a rendszer nyújtotta működés kényelmét a csökkenő költségek és a környezettudatos, hatékony működés mellett. Másként megfogalmazva,
Önnek már csak nyomtatnia kell.

Költségcsökkentés

Egyszerűsített
folyamatok

MPS

Produktivitás

Hatékonyságnövelés

Környezettudatosság

Felmérés
A felmérés során partnerünk telephelyein, vagyis a helyszínen rögzítjük a dokumentum-előállítási infrastruktúra meglévő állapotát, felmérjük, hogy milyen dokumentumelőállítási feladatok elvégzésére van szükség a szervezet működéséhez, megvizsgáljuk
a meglévő berendezések terhelését.

Tervezés
A felmérési adatok alapján javaslatot készítünk a dokumentum-előállítással kapcsolatos igényeket kiszolgáló, gazdasági szempontból optimális infrastruktúra kialakítására.
A terv véglegesítése a megrendelő cég érintett területeinek bevonásával történik (felhasználói csoportok, pénzügy, IT, facility stb.). Pontosítjuk a meglévő back office rendszerhez szükséges integráció mélységét.
Az optimalizálás nemcsak a rendszerhez tartozó eszközök mennyiségére és funkcionalitására vonatkozhat, de a napi használat során előfordulhat, hogy egyes eszközök
nagyobb, míg mások alacsonyabb kihasználtsággal üzemelnek. Az erőforrások kihasználtságának optimalizálásával egyenletes terhelést, kihasználtságot és hatékonyabb
munkavégzést érhetünk el.
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A véglegesített terv birtokában rendszertervet készítünk a kialakítandó informatikai
rendszerről. A rendszerterv elsősorban a szakemberek munkájához ad világos, egyértelmű útmutatást, de egyben az üzemeltetési szerződés részét is képezi. A rendszer
optimalizálásának folyamatára megvalósítási terv készül, amely alapján a teljes projekt
átlátható és végrehajtható, valamint vezetői szinten kézben tartható.

Eszközök üzembe helyezése
Minden egyes nyomat-előállító eszköz egy célszámítógépnek tekinthető, beállításai is
ugyanolyan sokrétűek, és első alkalommal a használata sem mindenki számára magától értetődő. Rossz beállítások mellett, betanítás nélkül a legjobb és legdrágább számítógép sem segíti a felhasználó munkáját és nyújt jó felhasználói élményt. Így cégünk
különösen nagy figyelmet fordít az előzetes egyeztetésekre, hogy milyen beállításokat
végezzünk el az eszközökön, hogy azok a legnagyobb mértékben segítsék a felhasználók mindennapjait, például:
•  munkaidő előtt bekapcsolnak az eszközök, hogy ne kelljen várni az első nyomtatásokra;
•  
munkaidő végén gyorsabban pihenő üzemmódba állnak, a környezettudatosság
jegyében;

Universal Login
Manager
• Beléptetés
• Biztonsági szabályrendszer
• Személyre szabás
• Alapvető költségmenedzsment
• Kényszerített nyomtatásmegtartás
• HDD titkosítás
• IW SAM Express – adatszivárgásmegelőzés

•  a kezdőképernyő személyre szabása a funkciók használatának gyakorisága alapján;
•  speciális médiára történő nyomtatás esetén mely tálcákból történjen a nyomtatás,
és mit tegyen az eszköz, ha ott már nincs papír;
•  „szkennelés saját magamnak” gyorsgomb létrehozása a kezdőképernyőn.
A felhasználók munkáját segítjük továbbá a gyári használati utasítások mellett egy
leggyakrabban használt funkciókat bemutató rövidebb anyaggal, valamint a gép
mellé kihelyezett úgynevezett „falianyaggal”, ami mindössze egy oldalban mutatja be
az eszköz használatát.

www.bravogroupoffice.hu
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Felügyeleti rendszerek
Eszközmenedzsment-rendszerek

Új nagy teljesítményű
A4 „hibrid” MFP-k
Ricoh MP305+ SP
Ricoh MP305+ SPF
Tablet jellegű, androidos, 10,1” kezelőfelület, egységes kialakítás, személyre
szabható, alkalmazások telepítése
• Hibrid finisher (tűzőkapoccsal történő vagy kapocs nélküli tűzés)
• Belső hajtogató

A rendszer üzembe helyezésével és az üzemeltetési szerződés megkötésével a felügyeleti rendszertől származó jelzések az operatív napi működés hatékonysága és folyamatossága érdekében közvetlenül a szerviz ügyfélszolgálati rendszeréhez érkeznek be.
Az üzemeltetéshez szükséges kellékek leszállításán és a javítási igények kielégítésén
túl szolgáltatásmenedzsereink rendszeres optimalizációs és egyéb hatékonyságnövelő
javaslatokkal állnak ügyfeleink rendelkezésére.
Az eszközmenedzsment-rendszerek olyan távdiagnosztikán alapuló szolgáltatási rendszerek, amelyek az interneten keresztül képesek riasztásokat, illetve időzített állapotjelentéseket küldeni a szolgáltató felé. Megoldástól függően a berendezés önmagát
figyeli, vagy egy agent program felügyeli az összes hálózaton lévő eszközt, és bármilyen, a működés biztonságával kapcsolatban felmerülő eseményről értesítést küld, sőt
a készülékekhez kiszállított festék mennyiségét is számon tudja tartani.

Funkciói:
• ﬁgyeli a toner festékszintjét;
• minden hibaeseményről értesíti a szolgáltatót;
• továbbítja az aktuális számlálóállásokat, így azokat nem kell leolvasni.
Az eszközfelügyeleti rendszerek segítségével a berendezései a maximális rendelkezésre állást nyújtják, úgy, hogy Ön szinte semmilyen rendellenességet, fennakadást
nem fog észlelni a készülék működésében. A felszabaduló emberi erőforrás által létrejött megtakarításból és a növekedő hatékonyságból a szolgáltatás minimális költségei
többszörösen is megtérülnek.

SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV
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Költségmenedzsment-rendszerek
Egy szervezet napi működésében a dokumentum-előállítási és -kezelési folyamatok
jelentős költségvetési tételt jelenthetnek, azonban megfelelő költségmenedzsmentmegoldással ezek a folyamatok is felügyelhetők, optimális szinten tarthatók. Ezek a
rendszerek nemcsak a nyomtatás költségeit figyelik, de számos további szolgáltatással
állnak a felhasználók rendelkezésére.

Nyomatok biztonságos előállítása
Biztonságos nyomtatási funkcióval a nyomtatás kizárólag a felhasználó PIN-kóddal
vagy belépőkártyával történő azonosítását követően kezdődik meg. A nyomtatásra
küldött adatok a kinyomtatásig titkosított formátumban tárolódnak a nyomtatószerveren. A nyomtatást követően a nyomtatók merevlemezéről a megmaradt információkat
többféle „de facto” szabvány szerinti eljárással törölhetjük. Nyomtató kiesése esetén a
legközelebbi nyomtatónál hívhatjuk elő dokumentumainkat, így a rendelkezésre állás
folyamatos marad. A teljeskörűen üzemeltetett eszközpark garanciaideje meghosszabbodik a futamidő tartamára, a kellék- és alkatrészellátás folyamatosan biztosított.

www.bravogroupoffice.hu
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Főbb fejlődési trendek
• fizikaiméret- és súlycsökkentés
• A4 gépek
• Zöld technológia, környezetkímélőbb
megoldások
• Károsanyagkibocsátás- és zajcsökkentés
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Egységes driverek és felhasználót követő
nyomtatások

Új VersaLink termékcsaládok
Xerox VersaLink B70XX
Xerox VersaLink C70XX
• Folyamatos OS és FW szintű védelem
(McAfee)
• Behatolásvédelem
• Hangalapú azonosítás
• Teljes körű eszköz- és adatvédelem
• HDD titkosítás és biztonságos törlés

Platformfüggetlen egységes driverekkel ma már nincs szükség több nyomtatási sor
telepítésére – felhasználónként –, hanem akár egyetlen nyomtatási sorral megoldható
a nyomtatás. A nyomatok a FollowMe funkció segítségével bármely nyomtatónál
kinyomtathatók. A feladatok a beállításoktól függően várakozhatnak a szerveren, a kliens gépén vagy az egyik eszközön, és a hálózati rendszerhez tartozó bármely nyomtatón előállítható a nyomat, annak újraküldése nélkül.

Költségek pontos elosztása
Megoldásaink segítségével könnyedén ellenőrizheti nyomat-előállítási költségeit. Automatizált és azonnali riportjainak segítségével mindig időben kaphat tájékoztatást a
különféle szempontok szerint összeállított költségekről, használati szokásokról. A riportok lehetővé teszik többek között a költségek kimutatását költséghely, felhasználó vagy
eszköz szerint is.

Nyomtatási költségek csökkentése
Rendszerünk a környezetvédelmi és költségcsökkentési célkitűzések eléréséhez lehetőséget biztosít szabályok és kvóták létrehozására is. Ezek segítségével meghatározhatja az egyes munkatársak, osztályok részére a felhasználható havi nyomtatási és
másolási mennyiséget. A szabályok segítségével a speciális funkciók használatát,
azok hozzáférhetőségét határozhatja meg (pl. kötelezőként szabhatja meg a kétoldalas
nyomtatást).

N.O. N.O. Gyártó Tipus
M Ny Sz F
LJP2015n
x
4 532 HP

Opti. Csop. Típus Méret Színkezelés Funkciók
25
MFP A4 Fekete-fehér M Ny Sz
N.O. N.O. Gyártó
6 534 HP

Tipus
LJP2015DN

N.O. N.O. Gyártó
Tipus
M Ny Sz F
2 530 Develop Ineo223 x x x
3 531 Panasonic KXFL613
x

M Ny Sz F
x

Opti. Csop. Típus Méret Színkezelés Funkciók
24 GyártóMFPTipusA3
N.O. N.O.
MSzínes
Ny Sz F M Ny Sz
Konica9 537 Minolta

BizhubC284

N.O. N.O. Gyártó
Tipus
M Ny Sz F
1 529 Konica-Minolta Bizhub223 x x x

x x x

N.O. N.O. Gyártó Tipus
M Ny Sz F
23 551 Develop Ineo224 x x x

N.O. N.O. Gyártó Tipus
M Ny Sz F
8 536 HP
LJP2055dn
x

Opti. Csop. Típus Méret Színkezelés Funkciók
SzF
26
MFP N.O.A3
Színes
N.O. Gyártó
Tipus M
M Ny
Ny Sz

N.O. N.O. Gyártó Tipus
M Ny Sz F
7 535 HP
CLJ4550
x

21 549 HP

N.O. N.O. Gyártó Tipus M Ny Sz F
5 533 HP
LJ2300
x

Opti. Csop. Típus Méret Színkezelés Funkciók
27
MFP A3 Fekete-fehér M Ny Sz

N.O. N.O. Gyártó Tipus
M Ny Sz F
16 544 Xerox Phaser3117
x
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N.O. N.O. Gyártó
17 545 HP
18 546 HP
19 547 HP
20 548 Konica-Minolta

PO3015

x

Tipus
M Ny Sz F
LJ4200dtn
x
OﬃceJet6000
x
OﬃceJet6230
x
Bizhub223
x x x
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Nyomtatási feladatok központosított
felügyelete több telephely esetében is
Megoldásainkkal biztosíthatja, hogy egyes eszközök kiesése esetén – külön beavatkozás nélkül – a felhasználók előállíthassák nyomataikat más eszközökön. Bizonyos
megoldások esetében ezt a fajta átirányítást alkalmazhatja a rendszer terhelésének
elosztására is.

Kyocera TASKalfa
családok
Kyocera TASKalfa 2552ci
TASKalfa 3011i
• Gyors SSD meghajtó
• Moduláris felépítésének köszönhetően
személyre szabható konstrukció
• Wifi direct
• Karbantartási ciklus akár 600 000
oldal
• Vastag médiák kezelése alsó
papírkazettából

Szkennelési menedzsment által
felügyelt munkafolyamat
A nyomtatás mellett egyre fontosabb szerepet kap a szkennelés. Ma már nemcsak
azt várhatjuk el a menedzsmentrendszertől, hogy adott felhasználó könnyedén el tudja
magának küldeni e-mailben a dokumentumot, hanem például azt is, hogy a szkennelni
kívánt dokumentum bizonyos azonosítója alapján (pl. vonalkód) a felhasználó jogosultságainak megfelelő mappába mentse azt, optikai karakterfelismeréssel egybekötve.

Mobil nyomtatás
A mobil eszközök ma már legalább
annyira fontos munkaeszközök, mint
egy laptop vagy egy asztali számítógép. Az ezekről történő nyomtatás
viszont sok irodában nem megoldott,
pedig joggal felmerülő igény. A menedzsmentrendszerek segítségével
már több megoldás is létezik, akár a
vendégfelhasználók számára is. Mobil
alkalmazások segítségével pedig akár
a nyomtatóra küldött feladat, illetve a
szkennelés is kezelhető.

www.bravogroupoffice.hu
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Működés közbeni
menedzselés:
Teljes funkcionalitású
A4 gépek
Lexmark CX860de
• Leggyorsabb A4 MFP készülékek
(57 lap / perc)
• Lyukasztás, tűzés,
55 000 kapacitású kellék
• Beolvasási sebesség:120 kép / perc
• Beágyazott dokumentumkezelés
• Teljes biztonsági rendszerben
gondolkodás
• ISO 27001 minősítés
az MPS szolgáltatásban

Funkciók/feladatok

Önálló ellátás
Ügyfél

Szolgáltató

Klasszikus TÜSZ
Ügyfél

Szolgáltató

TÜSZ + menedzsmentrendszer
Ügyfél

Szolgáltató

Felhasználói beavatkozástól mentes
szolgáltatás
Ügyfél

Szolgáltató

Kellékpótlás
Hibaelhárítás
Multibrand eszközkezelés
Kellékraktározás
Végfelhasználó-képzés
Kellékfogyás-felügyelet
Hibabejelentés
Számlálóbejelentés
Eszközpark-távfelügyelet
Eszközpark-optimalizáció
Proaktív kellékellátás
Teljes körű eszközkezelés

Bármilyen tökéletesen is megtervezett egy eszközpark, nem segíti a szervezet működését és továbbra is személyes jelenlétet igényel, amennyiben nem támogatja
folyamatosan egy felügyeleti rendszer, amely az összes eszköz működését zökkenőmentessé teheti a szolgáltató rendszereibe történő integrálással. Ezek az eszközmenedzsment-rendszerek az eszközpark használatával kapcsolatos beavatkozást
igénylő jelenségekről – tonerhiányról, papírelakadásról, hálózati szakadásról, meghibásodásról – adnak folyamatos tájékoztatást az üzemeltető szervezet számára
a HelpDesk, valamint Szerviz Desk alkalmazásokkal.

Nagy volumenű
nyomtatási feladatok
Minden szervezet életében vannak olyan nyomtatási feladatok, amelyeket csak külső
szolgáltató segítségével képes elvégeztetni. Ezek jellemzően eseti megbízások, éppen
aktuális marketingtartalommal rendelkező anyagok előállítására.
Azok a cégek, amelyek már az ügyfeleink, ezeket az eseti megbízásokat kiemelt ügyfélként vehetik nálunk igénybe, ennek minden előnyével. Nagy teljesítményű digitális
nyomdánk a nagy volumenű nyomtatási munkákra specializálódott, köztük a változó
adatkezelésű feladatokat is kivételes hatékonysággal végzi (perszonalizált tömeges
nyomtatás: számla, tájékoztató levél, készpénzátutalási megbízás stb.).
A nyomtatásra kerülő anyag mennyiségétől függően digitális, ofszettechnológiával valósítjuk meg elképzeléseit, így akár százezres példányszámú nyomtatási munkák is költséghatékonyan elvégezhetők.

SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV

12

info@bravogroupoffice.hu

MENEDZSELT
NYOMTATÁS
Mivel minden ügyféligényre kidolgoztunk megoldásokat, ezért olyan alternatívákat is
kínálunk, mint például a kihelyezett CopyShop szolgáltatás. Ennek lényege, hogy partnereink telephelyén operátoraink a normál irodai felhasználók speciális munkáit készítik
el (pl. 20 oldalas színes, spirálozott prezentáció 10 példányban). De azt is felkészülten
fogadjuk, ha egy ügyfelünk a speciális nyomtatási feladatai elvégzésére saját nyomdagépparkot kíván felállítani. Szakértőink ennek a feladatnak a teljes körű menedzselésére is képesek, ráadásul kiváló költséghatékonysággal.

Új színes generáció
Sharp MX-30XXN/MX-40XXN
• 10,1”-os érintőkijelző
• Print Relase: szerver nélküli
FollowMe funkció
• Felhőszolgáltatások integrálása
• Többfunkciós munkabefejezés:
automatikus és offline tűzés,
eco tűzés
• Beépített mozgásérzékelő,
gyors rendelkezésre állás
• Gazdaságos kellékkihasználás

START UP
3D-nyomtatás
Ha nyomtatásról beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül a 3D-nyomtatás mellett, még akkor sem, ha teljesen más megoldásról beszélünk, mint az eddigiekben. Az elmúlt években robbanásszerűen fejlődött ez az iparág, akár a gyártók,
akár a technológiák számára gondolunk. A fejlődés új távlatokat nyitott meg számos területen, ugyanis a 3D-nyomtatás segítségével olyan termékeket állíthatunk elő, amelyek más eljárással nem hozhatók létre. A fejlődésnek köszönhetően egyre több anyaggal dolgozhatunk (kompozit, fém, vaksz, papír, homok, többféle
műanyag), és egyre több technológia közül választhatjuk ki a számunkra
megfelelőt (folyadékpolimerizáció, olvasztásos, kötőanyag-öntéses, építőanyag-öntéses, porágyas fúziós, lamináló technológiák). Az új anyagok és
technológiák használatának eredményeként számos új területen találkozunk a 3D-nyomtatással: prototípus gyártása, egyedi ékszerek készítése,
fogászat. Ügyfeleinknek segítünk eligazodni a számos eljárás és felhasználható anyag között úgy, hogy a legjobban használható és a számukra
kedvező megoldást adjuk.

www.bravogroupoffice.hu
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MENEDZSELT
NYOMTATÁS

Üzemeltetési szolgáltatások
Ügyfeleink számos szerződéses konstrukció
közül választhatják ki a számukra legkedvezőbb
megoldást
Új Gen 3 gépcsaládok
Canon imageRUNNER ADVANCE 45XXi
II. C35XXi II.
• Nagy méretű kijelző, videósegítség
• Wifi és wifi direct kezelése
• Advanced Space – több gép között
megosztható tárolt feladat
• Universal Login Manager – beléptetés,
személyre szabás, költségkövetés
• HDD titkosítás

Átalánydíjas szerződések:
• havidíjas konstrukció a munka- és kiszállási költségek kiszámítható kezelésére
Teljes körű üzemeltetés:
• eszközparkok mindenre kiterjedő menedzselése
Bérleti konstrukció és teljes körű üzemeltetés:
• flottakihelyezés 1 darabtól akár több 100 vagy 1000 darabos állományig
• kihelyezett üzemeltetési infrastruktúra kialakítása műszaki személyzettel

Karbantartás, javítás
Magas szintű szakmai képzettséggel és sokéves
tapasztalattal rendelkező szakembereink
biztosítják szolgáltatásunk zavartalan működését
• Rendszeres részvétel a piacon aktívan jelen lévő gyártók képzésein.
• Órákban mérhető megjelenés és szolgáltatás-visszaállítás biztosítása.
• Országos lefedettségű szervizhálózat.
• Jelentős értékű kellék-, alkatrész- és cserekészülék-állomány rendelkezésre állása.

Ügyfélkapcsolati szolgáltatás
Ügyfeleink számos módon leadhatják megrendeléseiket, bejelenthetik javítási és karbantartási
igényeiket
• elektronikus ügyintézés webes felületen
• elektronikus ügyintézés emailen
• telefonos elérhetőség
Ügyfélkapcsolati munkatársaink normál munkaidőn túl ügyeleti időszakban is fogadják
és kezelik partnereink bejelentéseit, igényeit.
Saját fejlesztésű szolgáltatásirányítási rendszerünk alkalmas különböző help desk rendszerekkel történő integrációra, hibajegy-monitorozásra, riportok készítésére.

SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV
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MENEDZSELT
NYOMTATÁS

Eszközfelügyeleti
rendszerek, távfelügyelet
Eszközmenedzsment-rendszerek használatával
csökkenteni lehet a rendszergazdák és a
létesítménykezelő részlegek terheit, minimalizálni
az állásidőket, gyorsabbá és proaktívvá tenni az
üzemeltetési feladatokat
• hálózaton keresztüli folyamatos eszközállapot-monitorozás
• kellékszint-jelentések
• automatikus riasztások beállított címzettnek üzemeltetési eseményekről
• automatikus havi számlálóállás-jelentés a szolgáltató felé

Értékesített rendszereink:

E-számlázás
Azon ügyfeleink részére, akik felkészültek e-számla
befogadására és feldolgozására, cégünk elektronikusan bocsájtja ki és kézbesíti a dokumentumot
• a számlázási folyamat egyszerűsítése és felgyorsítása a nyomtatási, borítékolási,
postázási, fogadási, feldolgozási folyamatok elhagyásával
• azonnali értesítés az aktuális számláról
• hatékony elektronikus tárolás
• hivatalos ügyek intézésekor bemutatható

www.bravogroupoffice.hu
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KORSZERŰ
IRODABÚTOR
DOKUMENTUMKEZELÉS

Kiemelt referenciáink

Korszerű
dokumentumkezelés
A dokumentumok előállításán túl a Bravogroup Office az iratok életciklusának teljes
körű kezelésére is nagy hangsúlyt fektet, amellyel ügyfelei üzleti folyamatait segíti, lehetőségekhez mérten optimalizálja.

Létrehozás
(digitalizálás)
Költséghatékony dokumentumlétrehozás, fizikai vagy
digitális reprodukálás

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDHIVATALA

Tárolás
Strukturált, professzionális
irat- és elektronikusadathordozó-tárolás

Kezelés,
visszakeresés
Sztenderdizált iratkezelés,
gyors és nyomon követhető
elektronikus és fizikai,
naprakész ügyiratkezelés
és irattár

Szolgáltatásaink mind a fizikai, mind az elektronikus dokumentumkezelésre kiterjednek,
és az üzleti folyamatokat szoftveres megoldásokkal is támogatjuk. Szakmai csapatunk
kiemelt figyelmet fordít az ügyfelek működési mechanizmusainak megismerésére.
Cégünk a kor lehetőségei és jogszabályi megfeleltetései mellett a legmagasabb szinten
nyújt szakmai támogatást ügyfeleinek, amely alapján üzleti folyamataik hatékonyabbá
válnak, és amellyel teljes mértékben elkerülhetik a középtávú részmegoldásokat.

A dokumentumkezelés
költségeinek megoszlása

Az anyagok feldolgozása, visszakeresé
se, továbbítása, táro
lá
sa, illetve archi
vá
lása számos szervezet esetében mes�sze elmarad az optimálistól. Ezen a területen jelentős a hatékonyságnövekedési
és költségcsökkentési lehetőség.

SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV
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30%

25%

Forrás: Infotrends

A dokumentumok költségeinek csak
25%-a keletkezik az előállításukból, a maradék 75% a további életükhöz köthető.

5%

40%

Előállítás

Visszakeresés

Tárolás

Egyéb
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KORSZERŰ
IRODABÚTOR
DOKUMENTUMKEZELÉS

Elektronikus
dokumentumkezelés
Digitalizálás és feldolgozás
Vajon Ön hol tart most?
P a p í r a l a p ú d o k u m e n t u m – A papíralapú dokumentumok kezelése a napi munkában egyre több nehézséget jelent, legyen szó akár a házon belüli, időben történő
továbbításról, akár a mindennapi postáról vagy egy számlaengedélyezési folyamatról.
Ide sorolhatók a nagy mennyiségű szerződések, HR-anyagok kezelése is.
E l e k t r o n i k u s d o k u m e n t u m – Az első lépés, amikor a papíralapú dokumentumokból visszakereshető elektronikus állomány készül. Ezek az állományok egy elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer segítségével támogathatják a belső munkafolyamatokat.
 l e k t r o n i k u s d o k u m e n t u m , ü z l e t i i n f o r m á c i ó k i n y e r é s e – Az OCR
E
technológiának köszönhetően a digitalizált állományokból részletes információk nyerhetők ki. A szkennelt szövegek teljeskörűen kereshetők, és a célzott adatkinyerés is
lehetséges.
H i t e l e s e l e k t r o n i k u s d o k u m e n t u m – A teljes papírmentesség érdekében az
adatkinyerésen kívül közhiteles elektronikus másolatok készíthetők a papíralapú doku
mentumokról.

Elektronikus dokumentumkezelési
szolgáltatásaink:
•  digitalizálás
•  hiteles elektronikus másolatkészítés
•  postabontás és -feldolgozás
•  elektronikus számlafeldolgozás
•  tervrajz- és térképszkennelés
•  szakértői tevékenység
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KORSZERŰ
IRODABÚTOR
DOKUMENTUMKEZELÉS

Irattárolás, kapcsolódó
szolgáltatások
A fizikai dokumentumkezelésen belül a fő tevékenységi kör a papíralapú dokumentumok tárolása, melyet ügyfeleink megbízása alapján végzünk saját telephelyen,
minden jogszabályi követelménynek megfelelve, magasan képzett munkatársak segítségével.
Cégünk ISO 9001:2008 minősítéssel és ISO 27001:2005 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Szolgáltatásainkat állandó, ellenőrzött minőségen biztosítjuk ügyfeleink számára.
Fontos szempontnak tekintjük, hogy az általunk nyújtott szolgáltatást cégünktől és
ügyfeleinktől is független szervezet tanúsítsa és folyamatosan ellenőrizze.

Fizikai dokumentumkezelési szolgáltatásaink:
•  bértárolás és adatszolgáltatás
•  iratanyag szállítása és irattár költöztetése
•  iratrendezés, -selejtezés
•  elektronikus iratjegyzék készítése
•  levéltári átadás lebonyolítása
•  iratanyag fertőtlenítése
•  megsemmisítés
•  archiválódoboz és polcrendszer biztosítása
• irattár üzemeltetése
•  szakértői tevékenység

SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV
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KORSZERŰ
IRODABÚTOR
DOKUMENTUMKEZELÉS

Fizikai iratkezelés
Az irattárolás szintjei
Vajon Ön hol tart most?
S a j á t o p e r a t í v i r a t t á r – A hagyományos dokumentumkezelés alapja, a részleges szabályozottság mellett – általában szokásjog alapján – üzemeltetett saját irattár,
ahol optimális esetben irattáros szakemberek dolgoznak. A munkavégzés lassú és egy
konkrét személyhez köthető.
Ir a t t á r ü z e m e l t e t é s e – A fizikai dokumentumkezelés külsős szakértői csapat
bevonásával, saját telephelyen történik. Megvalósítható a nyomonkövethetőség és a
visszakereshetőség, a folyamatok felgyorsultak és kontrolláltabbak.
 i s z e r v e z e t t b é r i r a t t á r – A passzív és részben aktív anyagok professzionális
K
bérirattárba történő kiszervezésével elérhető a teljes körű szabályozottság és a költséghatékony működés. A fizikai iratkezelési folyamatok a törvényi előírásoknak és a belső
szabályzatoknak egyaránt megfelelnek, a naprakész ügyiratok folyamatosan rendelkezésre állnak.
K i s z e r v e z e t t b é r i r a t t á r é s e l e k t r o n i k u s i r a t t á r – A fizikai és elektronikus
dokumentumkezelés együttes megvalósulása, amely során az iratanyagok szakszerű
bértárolása mellett a dokumentumok elektronikus – digitalizált – formában is rendelkezésre állnak.

www.bravogroupoffice.hu
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NYOMDAI
SZOLGÁLTATÁSOK

Teljes körű nyomdai
szolgáltatások
Legyen szó névjegykártyáról, óriásplakátról, szórólapról, katalógusról, egy példányról vagy több százezerről, felkészülten várjuk ügyfeleink kéréseit.
A feladattól és ügyfelünk igényeitől függően választjuk ki a legmegfelelőbb nyomdai
eljárást, ami ofszet, szita vagy digitális nyomtatás is lehet. Így ügyfeleink kényelmesen,
rugalmasan, egy helyen intézhetik a legkülönbözőbb nyomdai termékek grafikai tervezését és gyártását.

Ofszet és digitális nyomdai szolgáltatásaink
Széles formátum
Ideális eszköz a magas minőségigényű
és nagy méretű nyomatok előállítására.
Poszterek, transzparensek, fotónagyí
tások, POS-anyagok és fóliák, bel- és
kültéri plakátok, reklámtáblák, dekorá
ciók, jelzőtáblák hatékonyan állíthatók
elő ezzel a technológiával.

SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV

•  egyedi nyomdai termékek makettezése, gyártása
•  molinó, roll-up, zászló gyártása
•  ajándéktárgyak emblémázása
•  járműdekoráció
•  kiállítási dekoráció, standépítés
•  kirakatdekoráció
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INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

Információbiztonság
Kiemelt figyelmet fordítunk ügyfeleink információbiztonságára. Legyen szó akár bizalmas dokumentumokról, üzleti titkokról vagy személyes adatokról, minden vállalkozás
számára kiemelkedő értéket képvisel az információ, de csak akkor, ha nem kerül illetéktelen kezekbe.

A menedzsmentrendszerek segítségével a felhasználók csak az azonosítást követően
férhetnek hozzá az eszközök funkcióihoz, így nem kerülhetnek illetéktelen kezekbe a
kinyomtatandó, másolandó dokumentumok.
De mi a helyzet a dokumentumok tartalmi ellenőrzésével?
Egyedülálló, komplex menedzselt nyomtatási szolgáltatásainkkal biztosítjuk ügyfeleink részére, hogy minden másolt, nyomtatott, szkennelt dokumentum elemzésre
kerüljön, és az információbiztonsági felelős figyelmeztetést kapjon, ha a cég működése szempontjából érzékeny információ kerül kinyomtatásra.

www.bravogroupoffice.hu
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HÁLÓZAT

HP Networking
A HP hardverek, szoftverek és szolgáltatások teljes
portfólióját ajánlja – kompromisszumok nélkül
Felügyelet
Egyszerű hálózatfelügyelet, kevesebb
hiba és gyors hibakeresés, mindez alacso
nyabb üzemeltetési költségek mellett.
A HP-val az informatikai szervezetek
hatékonyabban állíthatják rendszerbe
és felügyelhetik a hálózatot és a rajta
zajló szolgáltatásokat, valamint eredményesebben végezhetik el a hibajaví
tásokat.

A Hewlett-Packard felvásárolta a 3Com-ot, így olyan gyártóvá lépett elő, amely képes
a piaci igényeket teljes mértékben kielégíteni. Széles termékportfóliója biztosítja, hogy
egyedi igényeknek is megfeleljen. A fúzióval egyidejűleg a Bravonet – szakmai elő
életének és felkészültségének köszönhetően – a legmagasabb szintű HP Networking
partnerré (ENS) vált.

A HP termékeivel az ügyfelek rövidebb idő alatt
és kisebb költséggel bővíthetik informatikai
rendszereiket.

Hálózatbiztonság
Kiemelten felkészült tanácsadói csapa
tunknak köszönhetően élen járunk ügy
feleink hálózatbiztonsági infrastruktú
rájának fejlesztésében.

Hálózati szolgáltatások
Szakembereink széles körű tapasztalatai biztosítják hálózati területen a leg
magasabb szintű hozzáértésünket, le
gyen szó a hálózat tervezéséről, optima
lizálásáról vagy üzemeltetéséről.

SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV
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HÁLÓZAT

Hálózatok
Aruba Wireless IPS

Biztonságos és egységes wifi,
LAN és BYOD vállalati infrastruktúra
Az Aruba Networks a vezeték nélküli hálózatbiztonság és a vállalati vagy privát mobil
eszközök menedzsmentjének legkiemelkedőbb szakértője: a LAN-eszközökkel együtt
egységes hálózatot és termékportfóliót kínál. Technológiájával olyan biztonságos, egyszerűen üzemeltethető hálózatok építhetőek ki, ahol akár sok tízezer, központilag menedzselt eszköz szolgálja ki a felhasználókat.

Aruba WLAN-infrastruktúra
Az Aruba wifiinfrastruktúrája jelentősen eltér a hagyományos, illetve más gyártók vállalati wifirendszerétől. Az Aruba olyan technológiákat alkalmaz, amelyek minden esetben
– még a legterheltebb hálózatban is – garantálják a vállalati szolgáltatások működését
és kifogástalan adatbiztonságát.

Aruba AirMesh

Aruba Instant Enterprise – a költséghatékony
vállalati wifi
Az Aruba Instant nem tartalmaz fizikai kontrollert, és nincs szüksége szoftveres kompo
nensekre sem. Az Aruba wifihálózata olyan Instant Access Point (IAP) eszközökből áll,
amelyek egységet alkotva működnek együtt. Az IAP eszközök megosztják egymással
az információt (RF környezet, felhasználók, konfiguráció stb.), és egyetlen felületből menedzselhető architektúrát alkotnak, ami jóval túlmutat azon, hogy egy központi felületről
menedzselhetők.

www.bravogroupoffice.hu

Az Aruba kontroller integrált wIPS
rendszere század másodpercek alatt
felismeri, majd akár méterre pontosan
lokalizálja a támadásokat. Felismeri a
támadások és a leggyakoribb támadási
pontok szignatúráit is, mint amilyen az
AirJack, a NetStumbler vagy a Kismet.
A rádiófrekvenciás környezetet a szenzorüzemmódú access pointok védik, ame
lyek folyamatosan figyelik és értelmezik
a hálózat működését, környezetét, és
szükség esetén beavatkoznak.
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Az Aruba AirMesh routerek a következő generációs, kültéri mesh architektúrát jelentik. Legyen szó ipari vagy más
kültéri alkalmazásról, az AirMesh hálózatok stabil és nagy sebességű kapcsolatot biztosítanak.
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HÁLÓZAT
Secure Mobility Access Switch
Az Aruba Secure Mobility Access Switchei a biztonságos wifi kényelmét terjesztik ki a
kábeles hálózati infrastruktúrára. Nem számít, hogy az adott switchport milyen VLANba tartozik, vagy mi van a fali aljzatba patchelve, a csatlakozáskor a switch azonosítja
a felhasználót, és mindig a megfelelő VLAN-t, tűzfalszabályokat és hálózati környezetet aktiválja részére. Pontosan ugyanazt, amit wifire csatlakozva is kapnánk. Az Aruba
Secure Mobility Access Switchek eltüntetik a határokat a kábeles és a wifihálózatok
között. Egy menedzsment, egy policy architektúra, egy hálózati infrastruktúra akár
LAN-on, akár WLAN-on és természetesen VPN-en is.

Aruba Virtual Branch Network
Az otthonról dolgozó felhasználók vagy a kisebb ügyfelekhez kitelepített munkacsoportok VPN-en keresztül elérhetik ugyan a központi erőforrásokat, mégsem tudnak
teljes értékű munkát végezni, mert telefonkészülékeiket, okostelefonjaikat, tabletjeiket
vagy nyomtatójukat nem tudják a VPN-csatlakozásra felfűzni. Az Aruba Virtual Branch
Network eljárása ezekre a problémákra ad választ úgy, hogy egységes hálózati infrastruktúrát hoz létre a központban és a távolban dolgozó felhasználók számára is.

WAN-optimalizáció
Gyorsítsa fel az alkalmazások működését a WAN segítségével, egységesítse a fióktelepek infrastruktúráját, és tegye lehetővé a számítási felhők használatát!

Gyengeáramú kábelezés
Strukturált kábelezési rendszerek tervezése, kivitelezése akár több ezer vég
pontig.

Switching
A multilayer switchek teljes portfólióját kezelheti az access rétegtől a core eszközökig.

802.1X, RADIUS támogatás
Felhasználóazonosítás, monitoring, jogosultságok központi ellenőrzése. „Guest” hozzá
férés biztosítása. Mobility, roaming támogatása a wireless rendszerben.
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BYOD – egyszerűen és hatékonyan
A ClearPass egy moduláris felépítésű platform- és médiafüggetlen
keretrendszer, amely lehetőséget biztosít, hogy megkülönböztes
sük és eltérő szabályozás alá vegyük a vállalati és rendszer
idegen (vendég- és BYOD) eszközöket. Platform- és média
független jellegének köszönhetően integrálható bármilyen
hálózatba, illetve egyaránt használható vezetékes, vezeték
nélküli, VPN- vagy egyéb csatlakozásokhoz is.

Biztonság
TippingPoint IPS-megoldások. SSL appliance: SSL offloading, SSL-forgalom ellenőrzése, active/active működés. A legfejlettebb IPS technológiák támogatása.

IRF – virtuális switch architektúra
Intelligens stacking megoldás: virtuális switch kialakítása, redundáns active/active
uplink lehetőség, elosztott switching/routing.

Wireless
Switching, routing, wireless, security központi menedzsment, moduláris – a szükséges
funkciókkal bővíthető – funkciókkal, biztonsági (NAC) és menedzsmentfunkciók integ
rálva. FIT/FAT módban működő 802.11a/b/g/n AP-k széles portfóliója.
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Call és contact centerek

Ingyenes webhívás
free webcall

Egy vállalat megítélése azon is múlik, egyszerűen és hatékonyan lehet-e kommunikálni
vele. A technikai kihívások és a kommunikációs szükségletek, illetve lehetőségek már
túlhaladták a hagyományos recepció kereteit. A nagyvállalatoknál a legtöbb esetben
contact vagy call centerekre van szükség. A call centerek olyan virtuális vagy fizikai telefonközponti rendszerek, ahol a telefonos ügyfélszolgálati munkatársak és értékesítők
nagy mennyiségű telefonhívást bonyolítanak. A rendszer képességeit tekintve nagyban
különbözik egy telefonközponttól, mert itt a hívások és az ügyintézők különféle szempontok alapján mérhetőek, a hívásokat általában rögzítik, illetve a kollégák munkáját kü-

Szeretne az ügyfeleinek ingyenes elérhetőséget biztosítani cégéhez, de nem
szeretné az így keletkező hívások díját
átvállalni?

Ügyfelei az Ön honlapján rákattintanak
az „Ingyenes hívás” feliratra, és a számítógépre betöltődik az IP SoftPhone
alkalmazás. Interneten betárcsáz cége
rendszerébe, és máris beszélhetnek –
mindkettőjük számára percdíjmentesen!

lönböző adatbázis-integrációkkal lehet megkönnyíteni, automatizálni. Számos technika
segíti a telekommunikációra szánt humán erőforrás optimalizálását is. További lehetőségeket teremthet cégének a virtuális call center kialakítását biztosító VoIP technológia.
Ennek köszönhetően olyan dolgozókat is alkalmazhat, akik távoli irodákban vagy akár
otthonról is dolgozhatnak, és még az sem jelent akadályt, ha más országban van az
otthonuk!
A VoIP technológiával a hívásokat az ügyfél várakoztatása nélkül lehet gyorsan és
költséghatékonyan földrajzilag távol lévő helyekre továbbítani. A távmunkára a meg
változott munkaképességű vagy mozgáskorlátozott munkatársak is jól alkalmazhatók,
amivel cége segítséget nyújt ennek a nehéz helyzetben lévő társadalmi csoportnak.
A contact centerek ezzel szemben számos további kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítanak. Nemcsak telefonvonalon, hanem faxon, emailen, chaten, sms-ben, interneten
át is lehetőség nyílik a közvetlen kapcsolatfelvételre. Az Ön üzleti partnere eldöntheti,
hogy milyen formában a legkényelmesebb neki a kapcsolatfelvétel.
Ezek a lehetőségek nemcsak az ügyfeleknek jelentenek nagyobb szabadságot,
hanem Önnek is! A contact centeren át akár értékesítési, akár pre-sales tevékenységet
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is folytathatnak munkatársai, valamint további marketingkommunikációs feladatokat is
elláthatnak. Így a contact centerek háromféleképpen is hozzájárulnak egy nagy számú ügyfélkontaktust bonyolító cég sikeréhez. Segítenek az ügyfelek megtartásában, a
költségek visszaszorításában, és új bevételi forrást is biztosíthatnak.

IP-telefonok, home office
Az IP – vagyis internetprotokoll – az internetes kapcsolatok adattovábbítási metódusa. Ezek az adatcsomagok építik fel az internetes adatkapcsolatot, de egy Word vagy
Excel fájlt is. A telekommunikációban ezt úgy lehet hasznosítani, hogy az adatcsomagokban magát a beszédhangot tömörítik, ezáltal az ugyanúgy továbbítható, mint a
hagyományos adatfájlok. Ezt az egyszerű és egyben kivételes lehetőséget biztosítják a szoftveres vagy fizikai IP-telefonok. Az Avaya virtuális irodájával az alkalmazottak otthonukból vagy a fiókirodájukból is dolgozhatnak. Interneten a központi irodaival
azonos minőségű vezetékes vagy vezeték nélküli video-, hang- és adatkapcsolathoz
juthatnak. A szélessávú internetkapcsolat fejlődésének köszönhetően még több leheAz automatikus híváselosztás (ACD) az
elérhető legjobb munkatárshoz kap
csolja a hívást, így csökkentve az ügyfél problémájára fordított időt.

A beszédfelismerő (speech recognition)
és beszédszintetizáló (speech synthesis)
szoftvereknek köszönhetően a prob
lé
mák egy része már ügyfélszolgálati mun
katársak nélkül is megoldható.

tőség vár Önre! Bármikor, bárhonnan, bármilyen eszközön lehetséges a mobil munkavégzéshez szükséges adat- és hangátvitel. Akár egy virtuális vállalkozás működése is
lehetséges idő- és térbeli kötöttségek nélkül. Az Avaya Home Office segítségével az
alkalmazottak szinte bárhonnan az irodai íróasztaluknál megszokott környezetben dolgozhatnak. Hasznos irodaterületük kiterjesztése révén hozzáférhetnek az IP-alapú, biztonságos hálózaton zajló hang- és videokommunikációhoz is. Az eszköz automatikus,
előre beállított telepíthetőségének köszönhetően nem kell bajlódni az üzembe helyezéssel.
A beavatkozás nélküli telepítéssel a vállalatok akár több ezer helyszínre is kiterjeszthetik irodájukat, miközben biztosak lehetnek benne, hogy alkalmazottaiknál minimális a
hibák lehetősége. Így valójában informatikai segítségnyújtásra sincs szükség.
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Minden, ami látvány
Interaktív oktatóterem, digital signage,
videokonferencia, dekorációs plazmafal, LED-falak,
interaktív kirakat. Vegye igénybe a legmodernebb
vizuálkommunikációs eszközöket céljai
eléréséhez!

Vizuáltechnikai megoldások
Digital signage, living surface,
holografikus vetítés, interaktív kirakat. A legújabb
vizuálkommunikációs eszközöket kínáljuk Önnek
A vizualitás korában élünk, mindent a látvány határoz meg. Lépten-nyomon képekbe
ütközünk, és sokkal nyitottabbak is vagyunk ezekre az információkra, mint régen.
Mindenki tudja, hogy egy megfelelő látványelemekkel tarkított prezentáció mennyi
vel hatásosabb, mint ugyanaz az információtartalom csupán leírva. Ha irodai környe
zetről beszélünk, akkor hasonlóképpen fontos szerepe van egy professzionális konfe
renciateremnek egy új gondolat megfelelő átadásában, vagy egy interaktivitásra is
képes oktatóteremnek az oktatásban.
Azok a vizuális eszközök, melyeket esetleg már bemutatókról vagy hallomásból ismer,
nálunk bevetésre készen állnak. Kezdve az egyedi feladatokra szóló eszközöktől –
ilyenek a LED-fal, a dekorációs plazmafal, a living surface, a holografikus és maszkolt
vetítés, de akár egy videokonferencia vagy interaktív kirakat is – egészen a komplex
rendszerekig, mint a vezérlőtermi technika, a multiroom hangtechnika, a digital signage
rendszer vagy egy intelligens ház megtervezése, kivitelezése.
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Dekorációs plazmafalak
Cége vizuális megjelenésében kiemelkedő szerephez juthatnak a dekoratív, figyelem
felkeltő plazmafalak. A recepciós pultok környezete, kialakítása is érdekessé és változatossá tehető velük. Az áruháztechnikában, a bankvilágban is komoly marketinghatásuk
van a különféle módon konfigurálható plazmafalaknak. A járókelőket pedig megállásra
késztetik ezek az izgalmas látványosságok. Rendezvények, kiállítások hasznos kommunikációs eszköze is lehet egy jól elhelyezett plazmafal, persze az is fontos, hogy mit
jelenítünk meg egy ekkora felületen.

Vizuális tartalommenedzsment – digital signage
Egy modern digital signage rendszer több médiaplatformot egyesít magában, és az
innovatív technológiák alkalmazásával nagy hatékonyságú marketingeszköz lehet. Több
ágazat, a marketing, a broadcast videotechnika, az új online médiák, a vizuáltechnika is
használja, mert célzottan fejti ki a hatását, éppen ott, ahol a közvetített marketingüzenet
a célközönség által befogadható.
A termékekről, szolgáltatásokról szóló üzeneteket modern, látványos, innovatív technológiák közvetítik. Biztosítja a nagy fokú szabadságot a szerkesztésben, lehetőséget
ad a tartalomban az interaktív, online és adatbáziselemek elhelyezésére. Egyszerű módon megjeleníthetők időjárás-, valuta-, RSS-információk, átvehetők XML, ODBC adatok,
grafikák, animációk és videók. Külső forrásból meghívhatók olyan adatok, mint pl. az
ügyfélhívó vagy más, azonnali megjelenítést igénylő információk.
A rendszer a professzionálisnál magasabb szintet képviselő broadcast videorendszerekkel
kompatibilis, garantálja a legjobb minőséget és az üzembiztos működést. Egyszerű, általános hardverelemekből építkezik, ami növeli a kompatibilitását, beleértve a modern
megjelenítőket, videoszabványokat is. A tartalomfrissítés egyszerű, a frissítések a végpontokon további beavatkozás nélkül, azonnal megjelennek.
A végpontok felügyelete központilag történik, ami a gazdaságos és hibamentes üzemeltetést segíti. A folyamatos gyártói támogatás révén biztonságos az üzemeltetése.
A fejlesztések minimális költséggel beépíthetők a rendszerbe, nincs szükség hosszadalmas, költséges saját fejlesztési folyamatra.
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A korszerű
irodaberendezés
A Bravosincord Kft. kezdetektől fogva arra törekszik, hogy megbízói elképzeléseire több
megoldási lehetőséget kínáljon. Ennek megfelelően tudatosan választottuk ki az általunk képviselt gyártókat. Cégünk elismert és neves hazai és külföldi irodabútor-gyártó
cégek képviseletét látja el. Emellett megvalósítjuk ügyfeleink egyedi elképzeléseit is.
Termékválasztékunkat az ergonómiai szempontoknak megfelelő, elismert hazai és
nemzetközi gyártók magas minőségű termékei alkotják, melyekre több év garanciát
vállalunk. Ügyfélkörünkben megtalálhatók a legnagyobb nemzetközi cégek, bankok,
biztosítók, továbbá a legnagyobb magyar tőzsdei vállalatok éppúgy, mint minisztériumok és államigazgatási szervek.
Egy iroda funkcionális kialakításánál kiemelten fontos szerepe van a munkakörnyezet
jól átgondolt megtervezésének, továbbá a bútorok és egyéb berendezési tárgyak ergonomikus elhelyezésének.
Rendkívül fontos a rendelkezésre álló terek minél hatékonyabb kihasználása és az egymástól eltérő funkciójú helyiségek megfelelő elhelyezése oly módon, hogy az maximális
élhetőséget és használhatóságot biztosítson.
H e l y s z í n i f e l m é r é s , t a n á c s a d á s – A helyszíni felmérés során megismerjük az
Ön igényeit, majd meghatározzuk at irodakialakítás szempontjait.
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Te r v e z é s , a j á n l a t – A tervezés során többféle alternatívát vázolunk fel, amelyek
közül a megrendelő választja ki a kivitelezésre kerülő változatot.
B e l s ő é p í t é s z e t i k i v i t e l e z é s – Az elmúlt évek során végzett kivitelezések kapcsán szerzett tapasztalataink megmutatták a kreatív szemléletmód eredményességét, a tér professzionális szintű alakításának, optimális kihasználásának fontosságát.
Ajánlatainkat az igények megismerését követően látványtervekkel és ültetési tervekkel
kiegészítve mutatjuk be, ezzel közelebb hozva a majdan kialakításra kerülő belső tér
valós érzetét.
V á s á r l á s u t á n i s z o l g á l t a t á s o k – Munkánk és kapcsolatunk az ügyfelekkel
nem ér véget az értékesítéssel. Bizalommal keresnek fel a használat során felmerülő
újabb kérdéseikkel, tanácsainkkal szívesen támogatjuk a meglévő irodák új funkcióinak
kialakítására vonatkozó elképzeléseiket.

Szolgáltatásaink:
• látványtervezés
• belsőépítészeti konzultáció
• egyedi bútor tervezése
• ergonómiai szaktanácsadás
• bútorszerelés és -karbantartás
• költöztetés

Az alábbi területek
berendezésében
kérhet tőlünk segítséget:
• recepció
• iroda
• call center
• kollaborációs terek
• regenerációs helyiségek
• étkező és pihenő
• tárgyaló
• technikai pont
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ÁRAMELLÁTÁS

Szünetmentes
áramellátás
Tartalék áramforrások, komplex, kulcsrakész
rendszerek
Végzett már kalkulációt az áramellátási problémákból fakadó károk mértékéről? Rendelkezik havária tervvel az áramszünet okozta károk megelőzésére? Éljen konzultációs
lehetőségeinkkel, hogy megismerje áramellátó rendszere gyenge pontjait, és szakértők
által kidolgozott, személyre szabott megoldásokat kapjon!

Mekkora kár keletkezik egy áramszünet
alkalmával?
Áramszünet esetén a gazdálkodó szervezetek munkavégző képessége erősen korlátozódik. Ráadásul ez a korlátozott termelőképesség még egy ideig az áramszünet után
is fennmarad, mivel a szerverek újraindítása, a berendezések újrakalibrálása vagy egy
gyártási folyamat újraindítása jelentős időt igényel. Az így kalkulált munkaidő-kiesés
alatt jelentős károk érik a vállalatokat. A kárba veszett munkabér, az elmaradt bevételek
(termeléskiesés, lojális vevők elvesztése, hibás termékek selejtezése), a helyreállítási
költségek (javítás, túlóra), illetve a károk, büntetések (SLA-sértés következményei, környezetvédelmi előírások megsértése) szinte minden gazdálkodó szervezetre jelentős
terhet rónak.
A károk fenti szempontok szerint történő kalkulációja a legtöbb esetben a megelőző
lépésekre fordítandó költségek már 1–3 éven belüli megtérülését mutatja. Minden megtérülési számítás tartalmaz könnyen számszerűsíthető és kevésbé számszerűsíthető
elemeket, de csak akkor tudunk reális gazdaságossági becslést végezni, ha tudjuk,
mekkora a tétje egy esetlegesen bekövetkező áramszünetnek.

UPS-rendszerek
Ha a kalkuláció azt mutatja, hogy a károk döntő része az áramszünet bekövetkezte
után rövid idő alatt elhárítható, és ezt követően már alig éri kár a vállalatot, akkor olyan
áramellátó rendszert érdemes megvalósítani, amely szünetmentes energiát biztosít
ezalatt a rövid mentési idő alatt. Szünetmentes áramellátást igényelnek az EDP-folyamatok, a kórházak műtői vagy a rövid működési ciklusú gyártó-, mérő berendezések.

Áramfejlesztős rendszerek
Vannak olyan területek, ahol áramszünet esetén rövid ideig semmilyen kár nem keletkezik, viszont a hosszú időn át fennmaradó áramszünet jelentő veszteséget okoz. Ezekben az esetekben hosszú működési idejű tartalék áramforrások nyújtanak megoldást.
Az állattartó telepek, a hőkezelési folyamatok, a hűtőházak áramellátásához általában
áramfejlesztőkre van szükség.
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Kritikus fontosságú rendszerek
A pénzintézetek, online szolgáltatók, call centerek, a telekommunikációs társaságok
vagy a folyamatos üzemű nagy gyártósorok számos olyan technológiával rendelkeznek, melyek egy pillanatra sem eshetnek ki az év 365 napján. A nagy megbízhatóságú
komplex áramellátó rendszerek megvalósítása során nem csupán az egyes komponensek kiválasztásában és méretezésében nyújtunk segítséget, hanem a rendszer teljes automatizálását is kiemelkedő színvonalon elvégezzünk.
Az átkapcsoló automatikák működtetését, az áramfejlesztők szinkronizálását, a távfelügyeletet és az architektúra szerves részét képező kiegészítő elemek (tartályok, szellőztető rendszerek) működtetését egységes struktúrába foglaljuk.

Konténeres megoldások
Automatikus működésű konténerekkel, melyek szünetmentes áramforrást, áramfejlesztőt, átkapcsoló automatikát egyaránt tartalmaznak, rugalmasan bővíthető, akár több
megawatt teljesítményigény kiszolgálására képes áramellátó állomást hozhatunk létre.
A konténerek ideális megoldást nyújtanak moduláris adatközpontok, rendezvények
energiaellátásában, vagy akár katonai célú felhasználások esetén. De elsődleges áramellátó berendezésként is használhatók olyan off-grid helyszíneken, ahol semmilyen közüzemi villamos energia sem érhető el.

Hibrid berendezések
Az áramellátásban látványosan érvényesíthető a környezettudatosság filozófiája, hiszen
korszerű megoldásokkal rendelkezünk a megújuló energiaforrások rendszerbe integrálásához. Ezek a berendezések nem csupán az energiatermelésben, hanem az energiatárolásban is a legkorszerűbb technológiát alkalmazzák. A szél- vagy napenergia
felhasználásával olyan hibrid rendszerek is kialakíthatók, melyek off-grid környezetben
akár tíz hónapon át működőképesek üzemanyag-utántöltés és karbantartás nélkül.
Hibrid berendezések esetén lényegesen csökkennek a működési költségek, ami
jelentősen meggyorsítja a beruházás megtérülését.
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LED LIGHTING

A LED-kereskedelem
élvonalában
Ipari LED-világítás
Az energiafelhasználás – elsősorban a világítás – optimalizálásával hosszú távon nagyon sok pénzt takaríthat meg egy vállalat számára, ráadásul a megfelelő fényspektrumnak köszönhetően az alkalmazottai is kimutathatóan hatékonyabb munkavégzésre
lehetnek képesek, ami újabb bevételnövekedést eredményez. Az akár egy éven belül
megtérülő ipari LED-fénycsövek, vagy a – világítási szokásoktól függően – három éven
belül megtérülő csarnokvilágító lámpatestek széles választékát kínáljuk.

Üzleti LED-világítás
Egy üzlet megfelelő kivilágítása akár az egyik legfontosabb marketingeszköze is lehet.
A jó megvilágítás komfortosabb környezetet biztosít, a dekorációs LED-lámpákkal elért
kellemes hangulat pedig az üzlet forgalmát is pozitívan befolyásolhatja. A LED-ekkel
megvilágított termékek színei sokkal intenzívebbek és látványosabbak lesznek.
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LED LIGHTING
LED a vendéglátásban
Egy étterem, bár vagy hotel üzleti sikerességét nagymértékben befolyásolhatja a világítás minősége. Tudjuk, mennyire fontos az első benyomás, és igazán jó első benyomást
a tökéletes hangulat és minőségi világítás nélkül nem lehet kelteni. Az otthonos légkör vagy akár az intenzív, fényekben gazdag atmoszféra megteremtésében segítenek
a fényerő-szabályozható és a változtatható színű LED-ek. A jelenleg használt technológiától függően pedig akár egy éven belül is megtérülhet a beruházás.

Irodai LED-világítás
Az irodai dolgozók számára elengedhetetlen a megfelelő világítás kialakítása. Nemcsak
a komfortérzetet, de a munkavégzés hatékonyságát is növelni fogja, ha az irodában
LED-ek világítanak. A LED-fényforrás nem vibrál, így nem bántja a szemet, és megkíméli a munkatársakat a kellemetlen fejfájástól is. Kínálatunkban számos fényforrás
található, amelyek felületszerelt, süllyesztett és függesztett kivitelben is kaphatók.

Otthoni LED-megoldások
A háztartás energiafelhasználásának nagyjából 20 százalékát a világítás teszi ki. Érthető tehát, hogy a gazdaságos, hosszú élettartamú és környezetbarát LED-technológiák
lassan átveszik a hagyományos fényforrások szerepét. Számos előnye van, ha a lakást
energiatakarékos LED-fényforrásokkal szereljük fel. Amellett, hogy lényegesen kevesebb energiát fogyasztanak, bekapcsolás után azonnal maximális fénykibocsátással
üzemelnek.

Okosvilágítás
Az otthon fényforrásai nem csupán a megvilágításról szólnak. Az okosvilágítási megoldások, mint a Philips Hue egyszerűen telepíthető és vezérelhető rendszere, egyedivé
varázsolják akár a lakást, akár egy vendéglátóegységet. Mindössze egy kezdőszettre,
egy okostelefonra és a telepített ingyenes alkalmazásra van szükség.
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LED LIGHTING
Műszaki tanácsadás
A Bravolight csapata közel 10 éves múlttal és jelentős szakmai tapasztalattal működik.
A ﬁatal és újításokra nyitott mérnökcsapat az ügyfelek igényei szerint alakított megoldásokat kínál a belépőszinttől egészen komplex, intelligens világítási rendszerekig.
Kollégáink világítástechnikai felmérést és konzultációt vállalnak helyszíni állapotfelméréssel az ország egész területén.

Finanszírozás
A Bravogroup tőkeerős hátterére támaszkodva vállaljuk a világítástechnikai projektek
ﬁnanszírozásában történő részvételt költségmegtakarítás-alapú megoldásokon keresztül, ESCO modellben. Tapasztalt szakembereink vállalják projektek pénzügyi tervezését, és a felméréstől az ajánlatkészítésen keresztül a ﬁnanszírozásig mindent egy kézből
nyújtunk.

Világítástervezés
Új beruházások vagy nagyobb átalakítások esetén mindenképpen szükséges, hogy a
fejlesztésről és annak megvalósításáról pontos tervek készüljenek. A Bravolight szakemberei évtizedes gyakorlattal rendelkeznek a világítástervezés területén, amelynek
során részletes 3D-tervek segítségével pontosan lemodellezhetőek a várható megvilágítási értékek.
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A LED-kereskedelem élvonalában 2009 óta
•  Cégünk az 50 leggyorsabban fejlődő közép-európai vállalat közé került (2016).
•  Cégünk az 500 leggyorsabban fejlődő vállalat közé került az EMEA régióban (2016).
•  A Philips első számú LED-fényforrás-értékesítője vagyunk 2011 óta, amit a legjobb
kereskedő díjjal jutalmaztak.
•  2015-ben elnyertük a kisalföldi Presztízs díjat.
•  Elnyertük az E.ON Energiatakarékossági díjat három kategóriában.
•  Szórádi Bence, a LED LEET alapítója lett 2013-ban az év fiatal vállalkozója.
•  Az elért sikereinknek köszönhetően Szórádi Bence felkerült a magyarországi Forbes
magazin címlapjára.
•  A Példakép Alapítvány UPC Business különdíjasai lettünk.
•  Honlapunk (www.ledleet.hu) elnyerte a Budapest Bank
– Üzleti siker honlappal szakmai díját.
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ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Energiagazdálkodási
szaktanácsadás
Projektjeink az energia- és költségcsökkenést célzó
beruházások előkészítésétől a lebonyolításon és a
pénzügyi források biztosításán át a megvalósításig
terjednek
A SAVEsco célja, hogy a hazai energiafogyasztóknak energiahatékonysági tanácsadói
szolgáltatást és szakértői tevékenységet nyújtson. Az energiagazdálkodás szinte valamennyi területén szolgáltatunk, és hatékonyan együttműködünk ügyfeleinkkel.
A feladatok ellátása és folyamatos monitoringja műszaki, energetikai és gazdasági ismereteket, széles körű piaci rálátást, sok esetben még jogi tájékozottságot is igényel.
Nem minden vállalkozás számára lehetséges, hogy ezekre a munkákra saját szakembereket tartson fenn.
Szolgáltatásainkkal lefedjük az energiagazdálkodás teljes vertikumát, segítségünkkel
optimalizálhatja energiafelhasználását.

Energiamenedzsment szolgáltatások
Energiamenedzsment alatt az energiaköltségek optimalizálási lehetőségeinek a feltárását és alkalmazását értjük. Döntően olyan energiaköltségekre kell gondolni, amelyek
esetében műszaki beruházás nélkül is csökkenhetnek a jövőbeni kifizetések, illetve folyamatosan biztosítható a költségek optimális szinten tartása.

Energiabeszerzés
A hazai energiaszektor liberalizálása óta energiamenedzsment szolgáltatásunk fontos
része a szabadpiaci energiabeszerzést támogató szakértői tevékenység, valamint a
villamosenergia- és földgázbeszerzések teljes körű intézése.
Közbeszerzésre kötelezett partnereink felé a szolgáltatásunk tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges valamennyi tevékenységet is.

Energetikai szakreferens szolgáltatás
Az energiahatékonysági törvény előírásainak megfelelően a jogszabály által kötelezett
gazdálkodó szervezetek számára nyújtunk független energetikai szakreferens szolgáltatást.
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Energiaaudit
Az energetikai átvilágítás (energiaaudit) az energiafelhasználás minden területére kiterjedő felmérés. Célja az energiafogyasztás csökkentési módjának megtalálása. A felhasználás részletes elemzésével feltárhatók a megtakarítási, racionalizálási lehetőségek.

Energiamegtakarítási intézkedési terv
Az energiahatékonyságról szóló törvény új kötelezettségként írja elő a közintézmények
számára, hogy ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet készítsenek. A közintéz
mények épületeinek üzemeltetői részére elkészítjük a törvényben meghatározott tervet.

Energetikai beruházási tevékenység
Feltárjuk, milyen műszaki lehetőségekkel lehetne csökkenteni a felhasznált energiamennyiséget, és a szükséges beruházások gazdasági előkészítésétől a megvalósításig, illetve az egész projekt finanszírozásáig támogatjuk ügyfeleinket.

Energiaracionalizálási projektek
Már meglévő épületek vagy működő technológiák fogyasztási ismérveit elemezzük,
és olyan átalakítási munkákra teszünk javaslatot, amelyek jelentős primer energiamegtakarítást tesznek lehetővé. Például: világítás-korszerűsítés, vezérlés- és épületfelügyeleti rendszer kialakítása, fűtés-korszerűsítés, elavult rendszerek cseréje.

Zöld beruházások
A megújuló energetikai beruházások ma még gazdaságilag nem állnak meg a lábukon
állami támogatás nélkül. Ugyanakkor nincs kétségünk afelől, hogy az elkövetkező években ebben a szektorban dinamikus fejlődés következik be. Technológiailag kompetens,
gazdaságilag stabil háttere tudunk lenni minden megújulóenergia-beruházásban gondolkodó ügyfelünknek, akik szakértelmet és forrást keresnek projektjeikhez.

ESCO finanszírozás
Az Energy Saving Cooperation konstrukcióban az energia- és költségcsökkentést
eredményező beruházás előkészítése és lebonyolítása ügyfelünk részéről nem igényel
pénzügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi keretit egy ESCO társaság, adott esetben
a SAVEsco biztosítja. Ügyfelünk a szerződés futamideje alatt a megvalósított fejlesztések következtében realizált megtakarításokból fizeti vissza a beruházás költségeit.
Az ESCO konstrukció megfelelhet azoknak az ügyfeleinknek, akiknek nincs elegendő
forrásuk ahhoz, hogy elavult és energiapazarló rendszereiket korszerűsítsék.
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KÖRNYEZETVÉDELMI
MEGOLDÁSOK

Környezetvédelem
Társadalmi és természeti környezetünkért felelősséget érző vállalatként nem elégszünk
meg a környezetkárosítás mérséklésével. Ma már adottak az eszközök ahhoz, hogy
egy vállalat, amely valóban tenni akar környezetéért, ne csupán a károsítás mértékét
csökkentse, hanem saját, alapvető folyamataiban találja meg azokat a lehetőségeket,
melyek által működése egyre kisebb terhet jelenthet környezete számára.
Felelős gondolkodással olyan vállalati magatartást alakítottunk ki és tartunk fenn, amely
nek eredményeképpen a működésünkből adódó környezeti terhelés csökken.

Az elektronikai és számítástechnikai eszközök gyors elavulása miatt egyre növekszik azoknak a berendezéseknek és alkatrészeknek a mennyisége, amelyek
tulajdonosaik számára feleslegessé, értéktelenné válnak. Ha ezek az eszközök
esetlegesen a kukába kerülnek, akkor a
kommunális hulladékkal megegyező utat
járják be, és a bennük található veszélyes
anyagok a csapadékvízzel kimosódnak,
vagy égetéssel a levegőbe jutnak.

A hulladékokról többek között a 2012.
évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabályairól, valamint a 72/2013. (VIII.27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékről jogszabály rendelkezik.

•  Folyamatosan elemezzük működésünk környezeti hatásait, és különös figyelmet fordítunk a környezetvédelmi jogszabályok előírásaira és azok betartására.
•  Gondoskodunk az általunk forgalmazott berendezések és azonos termékcsoportban,
társaságunknál megjelenő hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezeléséről.
•  A munkánk során keletkező hulladékot szelektíven gyűjtjük, és szerződött, tevékenységük végzéséhez érvényes engedéllyel rendelkező hulladékkezelő partnereknek adjuk át további feldolgozásra, újrahasznosításra.
•  A használt kellékanyagokat visszajuttatjuk a gyártóknak újrafelhasználás céljából.
•  Tudatosan szabályozzuk környezeti teljesítményünket, folyamatosan növeljük azt, és
hasonló elkötelezettséget várunk el partnereinktől.
A fenti irányelveket követve takarékosan bánunk az erőforrásokkal, modern berendezéseket és technológiákat alkalmazunk, folyamatosan keressük az újrahasznosítás lehetőségeit. Oktatással biztosítjuk, hogy dolgozóink minden szinten ismerjék és elfogadják
céljainkat. Fejlesztjük a bevezetett környezetirányítási rendszereket.

Használt kellékek és berendezések
Tárasaságunkra rótt jogszabályi kötelezettségnek megfelelően tevékenységünk során
az általunk értékesített új berendezéssel azonos mennyiségű és azonos használati célú
használt berendezést veszünk vissza az ügyfeleinktől, mely készülékek esetében törekszünk annak utolsó időpontig történő újrahasznosítására.
A készülékeknél is nagyobb odafigyelést kíván a használt kellékek kezelése. A használt
festékkazetta mindaddig újra felhasználható, amíg nem sérül olyan mértékig, hogy ne
lehessen azt újra tölteni. Így a többször felhasználható, újratölthető termék a forgási
ciklus lezárásakor válik csak hulladékká. Szelektíven gyűjtve, másodnyersanyagként még
mindig hasznosítható. A használt kellékek sérülésmentes tárolásának legjobb és legegyszerűbb módja az eredeti csomagolásba történő visszahelyezés. Környezetvédelmi
és egészségvédelmi szempontból is fontos betartani a használt kellékek helyes kezelésének és tárolásának szabályait.
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A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékok anyagfajta szerint való, elkülönített
gyűjtését jelenti, mely során külön tározókba kerülnek elhelyezésre a papírhulladékok, a fémek, a színesfémek, a
szárazelemek, az üveg, a műanyagok
és a vegyi anyagok.

A hulladékról való gondoskodás
A szerviztevékenységünk során keletkező veszélyes és veszélytelen anyagokat szelektíven gyűjtjük, és a megfelelő engedélyekkel bíró hulladékgazdálkodással foglalkozó
partnereinknek adjuk át felhasználásra való feldolgozás, hasznosítás, illetve ártalmatlanítás céljábóll.

Cégünk ISO 14001:2015 szabvány szerinti
környezetirányítási rendszerrel rendelkezik

Az elkülönítetten gyűjtött elektronikai
berendezések nem szennyezik a környezetet. A legtöbb eszköz fém anyaga
és a nyomtatott áramköri lapok fémtartalma újrahasznosítható, ezért értéket
képviselnek.

•  A termékek beszerzésétől az eladáson és logisztikán át az újrahasznosításig különös
figyelmet fordítunk a biztonsági és egészségvédelmi szempontokra.
•  Törekszünk rá, hogy irodatechnikai termékeink és szolgáltatásaink a lehető legkisebb
káros hatással legyenek a környezetünkre.
•  Keressük a felhasznált anyagok újrahasznosításának lehetőségeit.
•  Ötleteinkkel ügyfeleink csökkenthetik az irodai munka káros környezeti hatásait.
•  Munkavállalóink és partnereink oktatásának köszönhetően tudatosabban állnak a
mikro- és makrokörnyezetükben megtalálható hulladékok kezeléséhez.

A javasolt környezetvédelmi eljárások és
együttműködési lehetőségek

Az elektronikai hulladék rendkívül változatos kémiai összetételű. Tartalmazhat értékes, újrahasznosítható fémeket
(nemesfémek, réz, alumínium, vas) és
káros, a környezetre és az egészségre
ártalmas anyagokat is (ólom, kadmium,
berillium, higany, szerves komponensek).

•  Kérésükre kihelyezett raktárt nyitunk az ügyfelünk telephelyén, melynek köszönhetően akár azonnal hozzájuthatnak a kívánt kellékanyagokhoz.
•  A készletfogyás alapján folyamatosan feltöltjük és optimalizáljuk a raktárkészletet.
•  Segítséget nyújtunk a használt kellékek tárolásában.
•  Vállaljuk ügyfeleink – tárolódobozba elhelyezett – használt kellékeinek elszállítását.
•  Követhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a kellékfogyást.
•  Igény esetén javaslatot teszünk a jövőbeni kellékbeszerzés összetételére.
•  Megbízás esetén vállaljuk az értékesítés és kellékbegyűjtés összehangolását, nagyobb mennyiség rendelése esetén pedig speciális kedvezményeket nyújtunk.
•  A hulladékká vált kellékek veszélyes anyagok, ezért megfelelő kezelést igényelnek.
Szolgáltatásainkon keresztül ügyfeleink is közvetlenül hozzájárulhatnak környezetünk
védelméhez.
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Intelligens munkahelyi asszisztens.
A ConnectKey technológiára épülő összes Xerox nyomtató alkalmas arra, hogy a munkahelyi hatékonyság motorjává váljon.

ConnectKey technológia

Táblagépszerű
felület

xerox.com

Mobil- és felhőalapú
szolgáltatások

Etalon
a nyomtatásbiztonságban

Menedzselt nyomtatási
szolgáltatások

Személyre szabott
alkalmazások
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