Tarihçemiz
Bilar, 1974 yılında Koç Holding bünyesinde
kurulmuştur. 1993 yılına kadar RICOH marka
büro makinalarının Türkiye distribütörlüğünü
sürdürmüş, 1993 yılında Koç Holding ‘in
sektörel çalışma stratejisi gereğince satışına
karar verilmiş ve bir İngiliz firması olan
Gestetner Holding PLC. ‘ye satılmıştır.

1996 yılında Gestetner Holding PLC.
firmasının aldığı bir karar ile; Bilar, yerel
sermayeye devir edilmiştir.
Bilar, 1996 yılından Gestetner marka büro
makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü
üstlenmiş ve 2001 yılına kadar bu görevi
layığıyla yerine getirmiştir.
2001 yılından günümüze dek Rex-Rotary
marka büro makinalarının Türkiye geneli satış
ve satış sonrası servis hizmetlerini
sağlamaktadır.

Vizyonumuz & Misyonumuz
Vizyonumuz;

Sunduğumuz dokümantasyon çözümleri ile müşterilerimize yüksek kalitede, sürekli ve
güvenilir hizmet sağlayan sektöründe lider bir şirket olmaktır.
Misyonumuz;
• Dokümantasyon çözümleri alanında yenilikleri izlemek ve uygulamak,
• Müşterilerimizin;

Yüksek rekabet ortamında ihtiyaçlarını belirlemek, doğru çözüm ve hizmetleri sunmak,
Kendi işlerine odaklanmalarını sağlayarak verimliliklerini arttırmalarına yardımcı olmak,

• Sunduğumuz çözüm ve hizmetlerimizi;

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte tüm yurt çapında
yaygınlaştırmak, istihdam yaratmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak,

• İş süreçlerimizde yüksek standartlarda hizmet sunarak müşterilerimizin memnuniyetini

sürekli iyileştirmektir.

Hizmetlerimiz
Doküman yönetim sistemi kurulurken; sistem içerisinde çalışacak
cihazın verimliliği, sarf malzeme maliyetleri, sarf malzeme ömürleri gibi bir
çok değişkene dikkat edilmelidir. Sistem işletilmeye başlatıldıktan sonra
ise ilgili birimlerin:
• Kullanılan cihazların sarf malzemelerini,
• Değişmesi gereken yedek parçaların ömürlerini ve bu parçaların
değişiminin gerekliliğini,

• Ayrıca cihazlara ait yıllık bakım anlaşmalarını takip etmesi gerekir.
Tüm bu işlemleri, işletmeniz içinde bir birimin sürekli olarak takip etmesi
gereklidir. Tüm bunların yanı sıra belirli bir süre sonra kurulan parkurun;
toplam sahip olma ve işletme maliyeti ön görülemez.

Hizmetlerimiz
Doküman yönetim çözümlerimizin temelinde bir iş ortaklığı anlayışı
bulunmaktadır. Sunacağımız hizmetler kapsamında:
• Toplam satın alma giderlerinizin ve işletme giderlerinizin; daha ön
görülebilir ve daha iyi bütçelenebilmesini,
• Sistemin çalışması için gerekli sarf malzeme stoğundan, depolama ve
takip maliyetlerinden işletmenizi kurtarmayı,
• Marka, model kargaşasından uzak daha yalın ve yönetilebilir bir parkur
kurmayı,

• Kurulan parkurun en yüksek çalışma zamanı ile sorunsuz çalıştırılmasını,
• Belirlediğiniz periyodlarda kullanım raporları sunmayı,
• Yazılım destekli; gelişmiş doküman güvenliği sağlamayı, kullanıcı ve birim
bazlı kullanım raporları sunmayı işletmenize taahüt ediyoruz.

Başarılarımız
1998 yılında Türkiye geneli kopyalama hizmeti
sunmaya başladığımız TEB A.Ş. bünyesinde 2012
yılında yaptığımız çalışmalar sonrasında çok
fonksiyonlu cihazların kullanıldığı bir yapıya geçilerek:
• Enerji giderlerinin azaltılması,
• Dubleks baskı ile kağıt kullanımının azaltılması,

• Windows doğrulama ile yazılım destekli doküman

güvenliği, kullanıcı, birim bazlı raporlama ve atık
oranının azaltılması,
• GM binalarında tam zamanlı olarak görevlendirilen

teknik personel ile sistemin; en yüksek çalışma
süresiyle çalışması sağlanmıştır.
Yapılan bu dönüşüm sırasında bin dört yüz adet çok
fonksiyonlu yazıcı kullanılmış olup tüm bu cihazların
kurulumu üç ayda tamamlanmıştır. Bu süre zarfında on
bin’i aşkın personele cihazların kullanımı hakkında
eğitim verilmiştir.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEB Tedarikçi günleri kapsamında;
Türk Ekonomi Bankası tarafından yapılan değerlendirmeler
sonrasında on iki tedarikçi sundukları üstün hizmetlerden dolayı ödüle
layık görülmüştür. Firmamız, 2012 yılından bu yana sunduğu üstün
hizmetlerden dolayı üçüncü kez ödüle layık görülmüştür.
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