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ARCUS rozpoczyna współpracę z ABC Data w zakresie 

dystrybucji urządzeń Kyocera 

 

Drukarki i  urządzenia wielofunkcyjne Kyocera, a także materiały eksploatacyjne do nich 

będą dostępne w ofercie firmy ABC Data, największego w Polsce dystrybutora sprzętu IT. 

ARCUS SA jest od 1997 roku przedstawicielem na polskim rynku Kyocera Document 

Solutions, japońskiego producenta urządzeń znanych z niskich kosztów eksploatacji.  

„To bardzo dobra wiadomość dla naszego partnera, dla nas, ale też dla klientów. 

Niezależne testy wykonane w polskich i międzynarodowych laboratoriach potwierdzają, że 

wydajne i trwałe drukarki biurowe Kyocera pozwalają drukować nawet pięciokrotnie taniej, 

niż urządzenia konkurencyjne. Teraz dzięki współpracy z ABC Data ekonomiczne  

w eksploatacji drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Kyocera będą dostępne także w sieci 

sprzedaży resellerów współpracujących z ABC Data” – mówi Michał Czeredys, Prezes 

Zarządu Arcus S.A. – „Segment rynku dotyczący współpracy obu spółek ma bardzo duży 

potencjał rozwoju i jesteśmy przekonani, że przyniesie zadowalające efekty dla obu 

partnerów. ABC Data poszerza swoją ofertę o nowoczesne, ekonomiczne urządzenia 

wyposażone w ceramiczny bęben, który dzięki trwałości obniża całkowite koszty użytkowania 

urządzenia, a Arcus wzmacnia i poszerza silny kanał dystrybucji.” 

Grupa Kapitałowa ABC Data jest liderem rynku dystrybucji sprzętu IT w Europie 

Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie ma 73 tys. produktów, które dostarcza do 8 tys. 

resellerów na rynku polskim. Przychód Grupy Kapitałowej wyniósł w 2014 r. ponad  

5,5 mld zł. 

 

 

 



 

 

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 spółki zależne: T-matic Systems SA 
oraz ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz 
usługi z zakresu telematyki i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie 
informacyjno-telekomunikacyjne). Czwartą 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 Kyocera Corporation, założonej w Kyoto w 
1959 roku. Zajmująca 552 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.  

Kontakt dla mediów: 

Michał Gembal 
Dyrektor Marketingu ARCUS S.A. 
tel. (22) 53 60 900 
e-mail: m.gembal@arcus.com.pl 
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