
ComColor
TM I KULLANICININ SESİ 

Yüksek hacimlerde faturalar çıkartmamız 
gerektiğinden elimizdeki yazıcıların 
yazdırma hızından memnun değildik. 
Ancak bu sorun, RISO yazıcılarla çözüldü. 

Yuri Nikolaevich Zasorin, Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bölümü 
Başkanı, Gazprom Mezhregiongaz Saratov LLC

Kurumsal müşterilerin gaz faturalarını çıkarırken geçmişte kullanılan çok 
fonksiyonlu yazıcıların yazdırma hızlarına bağlı olarak çok zorluk 
çekiliyordu. Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bölümü Başkanı Yuri 
Nikolaevich Zasorin’e RISO ComColor 9150’nın yaptığı etkileri sorduk.

Gaz faturalarının yazdırılması 
çok uzun sürüyordu.

Şirketimiz, Saratov bölgesindeki 
en önemli gaz sağlayıcıdır. 26 
bölgeyi kapsayan 16 ofisimiz var 
ve 2003 yılından beri bir milyonun 
üzerinde kullanıcıya doğal gaz 
sağlıyoruz. 
Kullanım bedellerinin otomatik 
olarak hesaplanmasının ve 
faturalandırma hizmetleri

Profil 

Gazprom Mezhregiongaz Saratov LLC 

410000, Rusya, Saratov bölgesi,

Saratov, st. M. Gorky, 41

Telefon: (8452) 45-62-31 / 45-62-98 

Websitesi: http://www.sargc.ru/

uygulamalarının bilgisayarlı hale 
gelmesi, müşterilere tutarlı gaz 
tedarikinin sağlanmasında çok 
önemli bir adım oldu. Geçmişte 
başka şirketlerin çok fonksiyonlu 
yazıcılarını kullanıyorduk, ancak 
bunların yazdırma hızlarına bağlı 
bazı elverişsiz durumlar yaşadık.

Başka bir gaz şirketi 
ComColor 9150’yi kullanıyordu 
ve bize bu cihazı tavsiye etti.

ComColor 9150’yi halihazırda 
kullanmakta olan başka bir gaz 
şirketinin tavsiyesi üzerine bu 
cihazın bir demosunu zledik ve 
yazdırma hızından çok etkilendik. 
Hemen gittik ve satın aldık. 150 
sayfa/dakika yazdırma hızı, 
geçmişte kullandığımız çok 
fonksiyonlu yazıcıların çok çok 
üzerinde bir hız. 
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ComColor 9150’yi kullanmaya 
başladığımızdan beri ayda 
yaklaşık 30,000 fatura 
yazdırıyoruz, bu sayede iş 
verimliliğimiz çok arttı ve zaman 
kaybı bağlamında çalışanlarımız 
üzerindeki yük azaldı. Bu 
mürekkep püskürtmeli sistem 
olduğundan baskı sırasında çok 
az ısı üretiliyor ve elektrik 
tüketimi düşük, bu da cihazı 
çevre dostu yapıyor.

ComColor’dan Önce
Geçmişte kullanılan diğer şirketlere ait çok 
fonksiyonlu yazıcılarla baskı süresi uzundu, bu da iş 
verimini kötü etkiliyordu.

ComColor’dan Sonra
1.  ComColor 9150’nin sunduğu son teknolojiler 
sayesinde yazdırma hızları hemen hemen iki 
katına çıktı ve çalışma süresi büyük ölçüde azaldı.
2.  Yüksek hızlı yazdırmada bile hiçbir bulaşma 
olmadan yüksek kalite sağlandı.
3.  Mürekkep püskürtme sistemi, ısı üretiminin az 
olması ve elektrik giderlerinin düşük olması 
anlamına geliyor, bu şekilde operasyonlar çevre 
dostu hale geldi.

Gazprom Mezhregiongaz 
Saratov LLC (eski adıyla 
Saratov Gaz Şirketi), 19 
Haziran 2003 tarihinde 
kuruldu. Bir milyonun 
üzerinde müşteriye doğal 
gaz sağlayan bu şirket 
Saratov bölgesinin en 
büyük gaz sağlayıcısı.

Satış temsilcisinin yorumu 

Müşterinin, büyük işler için oldukça 
fonksiyonel ve çok güvenli, çevre 
dostu RISO yazıcıları kullanarak 
sağladığı baskı proses süresindeki 
gelişmeden memnun olması beni çok 
mutlu etti. Gazprom Mezhregiongaz 
Saratov LLC şirketi için hizmet 
vermeye ve daha
iyi baskı ortamları
sağlamaya
devam etmeyi
umuyorum.

Maxim Noskov, Satış Müdürü 
Aleksei Ionov, Şube Müdürü
Polifort LLC


