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A magától értetődő forgalombeli hatások 
mellett, a dokumentumkezelési piacot szer-
kezetében is megbolygatta a gazdasági 
világválság – globális és hazai viszonylat-
ban is. Az előrejelzések szerint, a gyártók 
forgalmukat a nagyobb tudású eszközeik-
kel, illetve dokumentumkezelési szolgál-
tatásaikkal tudják újra fellendíteni  
a következő években.

A gazdasági világválságot követő visszaesés és 
stagnálás évei után a hazai dokumentumkezelé-
si piacon a felívelés időszaka következhet. Az el-
múlt években mért piaczsugorodás drámai volt: 
a GKI üzleti és fogyasztói bizalmi indexének 
mozgását követve, a magyar dokumentumkeze-
lési piac forgalma dollártízmilliókkal csökkent 
– az IDC adatai szerint 2009-ben 31%-kal, azaz 
27 millió dollárral, 2012-ben pedig ismét 20%-
kal, azaz 12 millió dollárral csökkent a forgalom 
hazánkban. 

A kilábalás egyértelmű jele, hogy a piac a vál-
ság második fázisa után növekedési pályára állt, 
és tavaly forgalomban már a 2009-es szintet tud-
ta hozni, körülbelül 60 millió dollárral. A fellen-
dülés mögött a globális gazdasági növekedés-
be vetett erősödő bizalom, illetve a válság ideje 
alatt elöregedő géppark szükségessé váló cseréje 
húzódik: 2014-ben az új gépek értékesítése da-
rabszám, illetve forgalom tekintetében is növe-
kedésnek indult. A Xerox ezt a változást a piaci 
részesedésének növelésével mind értékesített da-
rabszám, mind forgalom tekintetében meg tud-
ta élni.

Új berendezésekkel és szolgáltatá-
sokkal a hatékonyabb munkáért

Fontos trend, hogy az új gépek tekintetében a 
vásárlók azokat a nagyobb tudású berendezése-
ket keresik, amelyek több embert kevesebb esz-
közzel, de hatékonyabban tudnak kiszolgálni. 

a magyar dokumentumkezelési piac 2014-ben

A Xerox a gépértékesítés területén e berendezé-
sekben látja a jövőt, szemben azokkal a forgal-
mazókkal, sőt újabban gyártókkal is, amelyek 
egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a használt 
berendezések értékesítésére. A használt eszközök 
használata nem csak minőségbeli aggályokat 
vet fel, de technológiai fejletlenségük miatt al-
kalmatlanok a kor igényeinek megfelelő, a mun-
kafolyamatok hatékonyságát növelő menedzselt 
nyomtatási szolgáltatások, illetve mobil- és fel-
hőszolgáltatások ellátására. 

A használt berendezések és az utángyártott 
kellékanyagok hatalmas szeletet szakítanak ki a 
piacból: egyes felmérések szerint, tavaly minden 
második értékesített gép használt volt, míg a kel-
lékanyagok értékesítésének 45%-át az utángyár-
tott termékek tették ki. „A Xeroxnál a dokumen-
tumkezelési piacon a szolgáltatási szegmensben 
látjuk a jövőt: a használt termékek előtérbe ke-
rülése mellett már nem lehet kizárólag a beren-
dezésekre és a kellékanyagokra koncentrálni. 
Másrészt a szolgáltatásaink között találhatóak 
olyan eszközök, amelyekkel partnereinket még 
inkább hozzásegíthetjük ahhoz, hogy alapte-
vékenységükre koncentrálhassanak” – mondta 
el Udvardi Gábor, a Xerox Magyarország marke-
tingvezetője.

A gyártó hazai értékesítésének tavalyi nettó 
árbevétele a 2013-as eredményhez hasonlóan 
alakult, melynek nagyobb része a technológiai 
portfólió értékesítéséből származott. Globális 
trendeket elemezve a Xerox szakértői úgy látják, 
hogy a közeljövőben világszerte megnő az igény 
a felhőmegoldásokra, illetve az alkalmazásokra 
a dokumentumkezelés terén is. Ehhez kapcsoló-
dóan a mobilnyomtatás és menedzselt nyomta-
tási szolgáltatások mindennapos megoldásokká 
válhatnak a vállalatoknál.


