Penta Teknoloji’nin Türkiye’de tek yetkili
dağıtıcısı olduğu OKI’ye, İngiltere’den iki ödül
Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin
dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji’nin Türkiye’deki tek dağıtıcısı olduğu OKI, İngiltere’nin
önde gelen iki sektörel dergisi OEN Magazine ve Print IT Reseller Magazine tarafından iki ödüle
layık görüldü.
Penta Teknoloji’nin Türkiye’deki tek dağıtıcısı olduğu OKI Europe, iki sektör ödülünün sahibi oldu.
Avrupa’nın lider yazıcı markalarından biri olan OKI, Pro9541WT 5renkli dijital transfer medya yazıcısının
yenilikçi özellikleri sayesinde OEN Dergisi tarafından “Office Oscar Ödülü ”’ne; Print IT Reseller Dergisi
tarafından ise “Editörün Seçimi Ödülü”’ne layık görüldü.
Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı olduğumuz OKI
markasının bu saygın ödüllere layık görülmesini sevinçle karşılıyoruz. Satış, pazarlama ve operasyon
ekibimiz ve yaygın iş ortağı kanalımızdan aldığımız güçle, farklı ölçek ve sektörlerdeki müşterilerimizi
OKI ürünleriyle buluşturuyoruz. Aynı zamanda, ileri teknoloji endüstriyel ve ofis baskı çözümleriyle
donatılmış Penta Baskı Teknolojileri Merkezi’mizde hem iş ortaklarımıza hem de iş ortaklarımızın
müşterilerine OKI yazıcılarını deneyimleme olanağı da sağlıyoruz” diye konuştu.
OKI Europe Ltd., Toner Transfer Medya ve Tekstil Baskısı, EMEA Genel Müdürü Christophe Van Gelder
ise “ Pro9541WT'nin sektörün önde gelen iki dergisinden ödül almasından büyük bir memnuniyet
duyuyoruz. Kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş ürünlere baskı talebinin yoğunlaştığı bu dönemde,
yenilikçi teknolojimizin baskı işletmelerinin gelirlerini arttırmasında önemli bir rol oynayacağından
eminiz.” değerlendirmesinde bulundu.
OKI Pro9541WT, seramik, plastik ve metal ürünlerin yanı sıra tişörtlerin ve kumaşların da dahil olduğu
daha geniş bir promosyon ürünü yelpazesi üzerine baskı için kullanılabilecek düşük maliyetli bir çözüm
sunuyor. 329 mm x 483 mm dijital transfer baskı teknolojisini kullanan dünyanın ilk 5 renkli LED cihazı
üreten OKI yeni ürünüyle, şablon baskısı işleminden kimyasalları ve emülsiyonları kaldırırken çevre
dostu bir özellik de taşıyor.
Penta Teknoloji Hakkında
1990 yılında temelleri atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı, güvenli
ve kusursuz şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketlerindendir. Bugün 40’ın üzerinde
küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta Teknoloji, katma değerli dağıtıcı olma ve dijitalleşme yönündeki inovatif
yatırımları ile öne çıkıyor. Penta Teknoloji, sahip olduğu teknolojik altyapı, operasyonel verimlilik, finansal çözümler, güçlü
tedarik zinciri yönetimi ve katma değerli hizmetleriyle iş ortaklarını daha verimli, kârlı ve rekabetçi hale getirecek projeler
geliştirerek bayi kanalını güçlendirmeye devam etmektedir. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa
Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta
Teknoloji adı altında birleşmiştir. Penta Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılığa yatırım yapma stratejisi
doğrultusunda, 2013-2017 yılları arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim, Sayısal Grafik ve Exper Bilgisayar’ı
bünyesine katmıştır. Penta Teknoloji bugün, Türkiye’nin 3. büyük bilişim şirketidir.
OKI Hakkında:

OKI Europe, bugünün ve yarının işletmelerinin verimliliğini artırmak üzere tasarlanmış, maliyet etkin, profesyonel kurum içi
yazıcı, uygulama ve hizmetler geliştiren OKI grup şirketi OKI Data Corporation'ın bünyesinde faaliyet göstermektedir. Dünya
genelinde 120 ülkede 18.000'den fazla çalışanı bulunan şirket, gerek değer gerekse sevk edilen birim sayısı açısından
Avrupa’nın lider yazıcı markalarından biri olarak köklü bir konuma sahiptir. OKI Europe, 60 yılı aşkın bir süredir, dünya çapında
gelişmiş baskı çözümleri sunarak büyük ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını destekleyen teknolojileri hayata geçirmektedir. OKI,
dijital LED'den yüksek çözünürlüklü renge kadar yenilikçi baskı teknolojilerinde öncüdür. Ödüllü ürünler ve çözümlerden
oluşan portföyü sayesinde, işletmelerin görüntü odaklı, canlı, kaliteli baskı iletişimleri ve bütçe esnekliği elde etmesini sağlar.
Ödüllü yazıcı ve MFP’lerden oluşan geniş portföye ek olarak, OKI baskı ve belge akışlarının optimizasyonuna yardımcı olmak
için bir dizi hizmet de sunmaktadır. OKI ürünleri yazılım teknoloji ve araçlarından oluşan entegre bir paket ile birlikte,
işletmelerin baskı ve belge maliyetlerinin kontrolünü ister ofis tabanlı, ister mobil, isterse bulutta güvenli bir ortamda almasına
yardımcı olmaktadır.

