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O společnosti KYOCERA



KYOCERA

+ Japonská společnost založená v 

roce 1959. Název společnosti se 

skládá ze slov Kyoto + Ceramics

+ Více jak 76 000 zaměstnanců 

pracujících ve společnosti KYOCERA 

globálně

+ Více než 280 společností patřících 

do skupiny KYOCERA, včetně 

KYOCERA Corporation

O společnosti

3. Plant & R&D Centre
Vietnam

2. Czech Plant
Czech Republic

1. R&D Centre
San Francisco, USA

4. Headquarters
& R&D Centre
Osaka, Japan



CSR aktivity skupiny Kyocera jsou
založeny na filozofii Kyocera, která
používá jako rozhodovací kritérium
jednu ze zásad „dělat to, co je
správné, jako lidská bytost“.
Prostřednictvím naší filozofie Kyocera
rozvíjíme naši příslušnost k firmě,
budujeme důvěru mezi firmou
a investory a neustále usilujeme
o udržitelný růst. Zároveň se snaží-
me přispívat ke zdravému rozvoji
společnosti.
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Health & Productivity Management Organization 2019 (“White 500”) Certification

V kategorii velkých podniků („White 500“) v rámci certifikovaného programu manage-
mentu ochrany zdraví a produktivity firem, který byl zřízen japonským Ministerstvem
hospodářství, obchodu a průmyslu v roce 2016, jsme získali certifikaci jako podnik /
organizace, která prokázala mimořádné výsledky v oblasti řízení ochrany zdraví
a produktivity. Péče o ochranu zdraví našich zaměstnanců vnímáme z pohledu řízení
podniku velice intenzivně.

Health and Safety Superior Enterprise (“Yujiro”) Certification

Od japonského ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí jsme získali certifikát
„Podnik s excelentní bezpečností a ochranou zdraví při práci“. Naše společnost funguje na
základě konceptu „vzájemného soužití“. Klademe velký důraz na zdraví a bezpečnost všech
našich zaměstnanců, kteří jsou hnací silou naší společnosti, a snažíme se bránit jakýmkoliv
nehodám na pracovišti.

Činnosti Kyocera Document Solutions GroupČinnosti Kyocera Group

Historie
Naše společnost byla založena v roce 1934 jako Mita Industrial. Společnost původně zaměřená na výrobu a
prodej diazo-typových kopírek (modrotisků) rozšířila své podnikání po celém světě, zejména v Evropě a ve
Spojených státech, jako výrobce kopírek pro profesionální použití. Do skupiny Kyocera se společnost připojila v
roce 2000. V následujícím roce byla divize tiskáren Kyocera Corporation s touto společností sloučena. Kombinací
technologie tiskáren Kyocera Corporation a technologie MFP vyvíjených v průběhu let našim zákazníkům neustále
poskytujeme špičkové produkty šetrné k životnímu prostředí.

Historie / CSR aktivity

Založení výzkumného centra 
Minatomirai

Sloučení a akvizice firmy Huon IT 
(Austrálie)

2018

Spuštění plněé automatizované 
výrobní linky pro barevné tonerové 
náplně v závodě Mie (Japonsko)

Sloučení a akvizice firmy DataBank
Group (USA)

Snaha o zlepšení našeho pracovního prostředí Naše společenské aktivity

●

Změna názvu na
“KYOCERA Document Solutions Inc.”

Založení centra výzkumu a vývoje 
v San Franciscu, USA
Založení globálního centra výzkumu a 
vývoje (Ósaka, Japonsko)

Sjednocení divize tiskáren 
Kyocera Corporation

Změna názvu na “Kyocera Mita Corporation.”
Připojila se ke Kyocera Group

Sloučení a akvizice firmy 
Annodata Group (UK)

Založení továrny na výrobu 
tonerů v České republice

Sloučení a akvizice 
firmy Alos Group 
(Německo)

Založení obchodní společnosti 
v České republice a na Slovensku

Sloučení a akvizice firmy Ceyoniq
Group (Německo)

Založení výrobního závodu ve Vietnamu

Založení spo lečnost i na
vývoj software na FilipínáchSloučení a akvizice firmy TA 

Triumph-Adler Group (Německo)
Založení výrobního závodu v Číně 
(Shilong, Čína)

Childrearing Support Enterprise Certification

Úřad práce v Ósace patřící pod Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí nás certifikoval
jako „Childrearing Support Enterprise“ (firma podporující výchovu dětí) a udělila nám certifikát
„Kurumin“. Vytvářením prostředí, ve kterém je snadné sladit práci a soukromý život, dosahujeme
maximální aktivity našich zaměstnanců na všech pozicích.

CSR

©KYOTO.P.S.©KYOTO.P.S.

Kyocera podporuje mezinárodní kjótskou cenu, kterou zřídila
nezisková nadace pana Inamoriho, aby ocenila jednotlivce a skupiny,
kteří významně přispěli k vědeckému, kulturnímu a duchovnímu
zlepšení lidstva.

Podpora pro „ Kyoto Prize„ založenou Inamorim

Zúčastnili jsme se „Business Cleanup Day“, dobrovolné úklidové
iniciativy, která se konala po celé Austrálii.

Pořádali jsme „Kyocera lekce“, abychom učili technologii a know-
how naší společnosti na odborných školách po celé zemi.

Založení “Kyocera lekcí” 
Výrobní závod v Číně (Shilong, China)

Speciální třídy vědeckých předmětů 
na základní škole

Globální ředitelství a závod Hirakata (Osaka, Japonsko) Vysadili jsme stromy na různých místech ostrova Cebu, abychom
pomohli chránit životní prostředí.

Skupina Kyocera podporuje profesionální fotbalový tým Kyoto
Sanga F.C.

Podpora pro fotbalový klub Kyoto Sanga F.C. Dobrovolné úklidové aktivity
Obchodní společnost Austrálie

Aktivity pro ochranu životního prostředí
Centrum výzkumu a vývoje, Filipíny

Založení obchodní společnosti v Turecku



Globální síť
Naše globální síť pokrývá vše od center výzkumu a vývoje až po zákaznickou podporu.

Globální síť

Hlavní sídlo v Americe
(New Jersey, USA)

Prodejní pobočky v Severní, Střední a Jižní Americe

USA / Kanada / Mexico / Brazílie / Chile

Společnosti Kyocera Group

TA Triumph-Adler Group (Německo)
Ceyoniq (Německo)
Alos Group (Německo)
Annodata Group (VB)
DataBank Group (USA)
Huon IT (Austrálie)

Obchodní společnost

Čína (Shilong) / Vietnam (Hai Phong) / Japonsko (Osaka and Mie) / Česká republika / Hong Kong

Výrobní závody

Výrobní závody

Centra výzkumu a vývoje
USA (San Francisco a Los Angeles) / Vietnam (Hai Phong) / Filipíny (Cebu) / 
Japonsko (Osaka, Mie a Kanagawa) 

Centra výzkumu a vývoje

Čína (Shilong) Vietnam (Hai Phong) Japonsko (Osaka) Japonsko (Mie) USA (San Francisco) USA (Los Angeles) Filipíny (Cebu) Japonsko (Kanagawa)

Výrobní závody / Centra výzkumu a vývoje Společnost 
Kyocera Group

Hlavní sídlo v Evropě
(Hoofddorp, Nizozemsko)

Prodejní pobočky v Evropě, na Středním východě 
a v Africe

Německo / VB / Francie / Itálie / Nizozemsko / Belgie / Španělsko 
/ Portugalsko / Švýcarsko / Rakousko / Rusko / 
Jižní Afrika / Švédsko / Norsko / Dánsko / Finsko / Turecko / 
Česká republika / Slovenská republika / Spojené arabské emiráty

Hlavní sídlo v Asii
(Hong Kong)

Prodejní pobočky v Asii a Oceánii

Jižní Korea / Hong Kong / Taiwan / Thajsko / Čína / 
Singapur / Indie / Japonsko / Austrálie / Nový Zéland

Globální sídlo, Hlavní centrum 
výzkumu a vývoje a sídlo japonské 
obchodní pobočky v Ósace
(Ósaka, Japonsko)

Sídlo japonské obchodní 
pobočky v Tokiu 
(Tokio, Japonsko)



KYOCERA Group

KYOCERA

Globální společnost působící v mnoha oblastech jako

jsou telekomunikace, Document Solutions, kompo-

nenty pro autoprůmysl, polovodiče, solární panely

atd., a jejíž základ spočívá ve využití hi-tech

keramiky v kombinaci s různými typy elektroniky.

Dále se prezentuje v oblasti chirurgie (umělé

klouby, zubní náhrady), řezacích nástrojů,

kuchyňských potřeb (nože, mlýnky, struhadla..)

nebo v oblasti výroby šperků (vyvinula umělý opál).

Divize společnosti KYOCERA

Divize patřící pod značku Kyocera vyrábí inovativní

produkty a služby v celé řadě oblastí s cílem

vytvořit udržitelný svět lepšího zdraví, bezpečnosti,

komfortu a pohodlí. Všechny tyto produkty jsou

interně vyvíjeny a zahrnují následující segmenty:

O společnosti

16%
Telekomunikace a 

mobilní telefony

24%

19%

18%

16%

16%

7%

24%
Document Solutions

19%
Elektronická 

zařízení

18%
Komponenty 

pro průmysl a 
Automotive

16%
Polovodiče

7%
Ostatní
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Naše síla spočívá nejen v našich produktech, ale také v naší nabídce

komplexních služeb souvisejících s práci s dokumenty.

Nabídka optimálních 
tiskových řešení pro různé 
obchodní výzvy

Oblast tiskáren a multifunkcí

Oblast SW řešení 

Oblast produkčního tisku

Nabízíme kompletní portfolio produktů vyznačujících se

šetrností k životnímu prostředí a vynikajícím TCO. Jsou

vhodné pro všechna kancelářská prostředí, od malých až

po velké společnosti a korporace.

Poskytujeme ECM řešení, která zvyšují efektivitu práce

a produktivitu tím, že společnostem umožňují komplexně

spravovat všechny jejich informace a data.

V reakci na různé potřeby v oblasti tisku dokumentů se

rozšiřujeme do nových oborů podnikání. Na základě

našeho know-how v oblasti tiskáren a MFP vyvíjíme

inkoustové produkční tiskárny pro komerční a průmyslové

použití.



Inkoustové tiskové systémy

Potřeba „tisku na vyžádání“ se stále více diverzifikuje s tím, jak se zrychluje

digitalizace. Na základě know-how z kancelářských tiskáren a multifunkčních

TASKalfa Pro

Vysoká produktivita

TASKalfa Pro umožňuje tisk rychlostí až 150
stran za minutu a může tisknout nepřetržitě
až 9 000 stránek za hodinu. Systém má
maximální vstupní kapacitu 14 310 listů a
na výstupu může stohovat až 15 200 listů
(TASKalfa Pro 15000c).

Pigmentové inkousty Kyocera na bázi
vody mají vynikající odolnost proti světlu,
vodě a umožňují dosáhnout vysoce
kvalitních tiskových výstupů.

Náš originální inkoust

TASKalfa Pro může tisknout na širokou škálu
médií různých velikostí, tlouštěk a typů
pomocí úpravy vzdálenosti mezi inkoustovými
hlavami a listy.

Široká škála médií

zařízení, jsme se rozhodli vstoupit do oblasti

produkčních inkoustových tiskáren pro komerční

a průmyslové aplikace, jako jsou katalogy,

direct maily, oblečení atd.



Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.

Základní údaje

Datum vzniku: 5.10.2018

Sídlo společnosti: Harfa Office Park, Praha

Pobočka Slovensko: Bratislava

Počet zaměstnanců CZ: 65

Počet zaměstnanců SK: 18

Přímé zastoupení značky KYOCERA.

Přímé napojení na centrálu regionu EMEA

v Amsterdamu.

Sdílení know-how a zkušeností KYOCERA.

Filozofie značky KYOCERA.



Představení týmu 
Production Print KDCZ



Představení týmu 

Production Print KDCZ

+ Jakub Eremiáš – vedení týmu, obchod, 

prodejní strategie, obchodní konzultace

+ Petr Jetel – HW a SW produktový 

management, předprodejní technická 

konzultace

+ Tomáš Ješke – poprodejní technická 

a servisní podpora



Představení produkčního 

tiskového zařízení

TASKalfa Pro 15000c 
(Victoria)



Proč inkoustová tisková technologie

+ Tonerová digitální technologie dosáhla svého limitu

+ Inkoust začíná tam, kde toner končí

+ Vysoká produktivita

+ Nižší provozní náklady

+ Bezkontaktní tisk

+ Přímá digitální registrace

+ Výrazně jednodušší princip konstrukce tiskového 

stroje

+ Ale mimořádné parametry!

+ Velikost kapky v pikolitrech

+ Frekvence tiskové hlavy 10 000+ Hz

+ 90% využití produkčního času



Inkoustový tiskový stroj 
Kyocera TASKalfa PRO 15000c - I

+ Tradiční výrobce inkoustových 

tiskových hlav

+ Unikátní konstrukce – integrovaná 

čistící a „parkovací“ jednotka

+ Formát SRA3+

+ Vodou ředitelný pigmentový inkoust

+ Inkoust optimalizovaný pro tisk 

na nenatíraná média

+ „Natural drying“

+ Vysoká rychlost tisku

15



Inkoustový tiskový stroj 
Kyocera TASKalfa PRO 15000c - II

+ Kyocera - technologie dlouhé životnosti

+ Garance tiskové hlavy je shodná 

s životností stroje

+ Minimalizované nároky na servis stroje

+ Mimořádný poměr produkčních 

a neprodukčních časů

+ Srovnatelné rozměry s tonerovými 

produkčními stroji

+ Nižší energetická náročnost

+ Maximální měsíční objem tisku: 

1 mil. A4 



Inkoustový tiskový stroj 
Kyocera TASKalfa PRO 15000c - III

+ Určeno pro tiskové zakázky typu:

+ Velkoobjemový digitální tisk, transakční tisky, 

direct mail

+ Učebnice, skripta 

+ Knihy, návody, palubní literatura

+ Marketingové tisky, katalogy, brožury, atd

+ Tiskopisy, formuláře a samopropisy

+ Poštovní obálky

+ ….



Shrnutí Kyocera TASKalfa PRO 15000c 

+ Kyocera přináší výhody inkoustového tisku 

i do středních a menších tiskáren

+ Kompaktní velikost běžného produkčního stroje

+ Industriální standard efi Fiery

+ Nízké provozní náklady 

+ Vysoký rychlost a produktivita tisku

+ Tradice výroby inkoustových tiskových hlav

+ Kyocera – technologie dlouhé životnosti

+ Kyocera – zavedený dodavatel tiskových řešení

+ Enviromentální tiskové řešení budoucnosti

+ Přímé zastoupení výrobce v ČR i SK

+ Přijďte se na nás podívat



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 

190 00 PRAHA 9, Czech Republic

Tel: 724 478 758

Email: jakub.eremias@dcz.kyocera.com

Web: www.kyoceradocumentsolutions.cz

DĚKUJI ZA

POZORNOST.


