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Informacja prasowa 

 

Nagroda Dragon’s Claw dla systemu ARCUS Kyocera MDS 
 

 

ARCUS KYOCERA MDS,  kompleksowy system optymalizacji obiegu dokumentów w firmie oraz usługa 

outsourcingu biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP), stworzony przez giełdową spółkę ARCUS SA, otrzymał 

nagrodę dla najlepszego produktu w pierwszej edycji konkursu Dragon’s Claw. Konkurs organizowany jest przez 

prestiżowy, anglojęzyczny miesięcznik Polish Market. 

  

Jury konkursowe w którym zasiedli m.in. przedstawiciele redakcji Polish Market, Ministerstwa Skarbu Państwa, a 

także prezes PARP i prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wyróżniło ARCUS KYOCERA MDS 

za znaczące obniżanie kosztów obiegu dokumentów w firmach wpływające na wzrost konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw. 

 

Podczas uroczystej gali, nagrodę w imieniu Arcus SA odebrał Michał Gembal, Dyrektor Marketingu Grupy Arcus. 

 

„Cieszymy się, że oferowane przez nas rozwiązanie znalazło uznanie w oczach wybitnych ekspertów. Nasz system 

pozwala na kompleksową optymalizację, zarówno procesów biznesowych, jak i kosztów druku oraz kopiowania 

dokumentów w każdej organizacji. ARCUS KYOCERA MDS wykorzystuje w tym celu zaawansowane narzędzia do 

zarządzania wydrukiem. Pozwalają one zarówno na tworzenie automatycznych reguł, w jaki sposób przetwarzać i 

drukować określone typy dokumentów, jak również umożliwia zastosowanie elektronicznego obiegu informacji.  

Według naszych badań,  ARCUS KYOCERA MDS pozwala na zmniejszenie kosztów druku i zarządzania dokumentem 

nawet o 50% procent, co potwierdzają wyniki audytu, który przeprowadzamy po kilku miesiącach od wdrożenia 

systemu wśród naszych klientów”  - powiedział Michał Gembal. 

 

Kolejnym elementem pozwalającym na zmniejszenie kosztów, jest wykorzystanie w rozwiązaniach Arcusa trwałych i 

wydajnych rozwiązań sprzętowych Kyocera. 

„Dzięki opatentowanej technologii ECOSYS, rozwiązania Kyocery gwarantują najniższe na rynku, całkowite koszty 

eksploatacji. Testy i porównania przeprowadzane przez ekspertów branży IT pokazują, że koszt wydruku 1 strony na 

drukarce KYOCERA może być do 5 razy niższy od urządzeń konkurencyjnych” – dodał Michał Gembal. 

 

To nie pierwszy raz, gdy grono uznanych ekspertów, praktyków i teoretyków zagadnień gospodarczych, docenia 

rozwiązania oferowane przez Arcus SA. W ubiegłym roku ARCUS KYOCERA MDS  została nagrodzona godłem 

promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii Najlepsze Produkty i Usługi.  

Urządzenia Kyocera Document Solutions są uznawane przez Laboratoria testujące sprzęt IT za jedne z 

najoszczędniejszych i najtrwalszych na polskim rynku. 
 
O GRUPIE ARCUS  
ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem  
i korespondencją masową. ARCUS SA jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce. ARCUS 
SA i spółka zależna T-matic Systems SA. dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i 
inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Trzecią spółką wchodzącą 



 

w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkująca systemy do obiegu informacji. Do największych klientów GRUPY 
ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz 
administracja publiczna na szczeblu centralnym i lokalnym.  
 
 
O KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
KYOCERA Document Solutions jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań z zakresu zarządzaniem dokumentami. 
Zakres produktów i usług firmy obejmuje drukarki ECOSYS, niezawodne urządzenia wielofunkcyjne, wysokiej jakości materiały 
eksploatacyjne i szeroki zakres rozwiązań programowych i Managed Services Document (MDS). Oferta KYOCERA Document 
Solutions zawiera innowacyjne produkty z komponentami o długiej żywotności. Ich użytkownicy korzystają z niskiego 
całkowitego kosztu posiadania (TCO) rozwiązań oraz wysokiej wydajności w każdym miejscu pracy. Oferta rozwiązań i usługi 
Managed Document Services umożliwiają klientom zmniejszenie kosztów, pozytywny wpływ na środowisko oraz poprawę 
efektywności i niezawodności procesów biznesowych w tym samym czasie. Więcej informacji na stronie: 
www.kyoceradocumentsolutions.pl. 
KYOCERA Document Solutions Inc.  jest spółką zależną firmy Kyocera Corporation, która w 2009 roku obchodziła swoją 50. 
rocznicę. Zajmująca obecnie 492 miejsce na liście 2000 największych światowych firm notowanych na giełdzie magazynu 
Forbes, Kyocera jest wiodącym producentem nowoczesnej ceramiki, komponentów elektronicznych, ogniw słonecznych  
i elektronicznego sprzętu biurowego. Długoterminową strategią wzrostu KYOCERA są działania wspierające sektory 
telekomunikacji, przetwarzanie informacji, ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia.  
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