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Brother vállalati profil
ügyfeleink üzenetével

A kiemelkedő értékek megteremtéséhez és átadásához mindig egy lépéssel előbb
tervezünk. A Brother Csoport szlogenje kifejezi nagyfokú elköteleződésünket
ügyfeleink iránt: „At your side.”, az Ön szolgálatában.

Termékeivel és szolgáltatásaival a Brother Csoport az „At your side” szellemiségében
a múltban és a jövőben is, az egész világon ügyfelei mellett áll, és támogatja őket
mindennapi és üzleti életük során egyaránt.
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„MFC multifunkciós készülékem összeköti
a kis irodámat az egész világgal!”
Amikor valaki saját vállalkozást indít, elismerjük bátorságát és
kezdeményező készségét. Rengeteg motiváló erő indít el egy új vállalkozást
– törekvés a pénzügyi biztonságra, a személyes sikerek növelésének
lehetősége, vagy egy lépés a nagy tervek megvalósítására. A Brother
célkitűzése az, hogy segítse az olyan munkakörnyezet kialakítását,
ahol a kisvállalkozások is gyarapodhatnak és továbbfejlődhetnek.
A kisvállalkozások hosszú ideje nagyra értékelt ügyfeleink, és
folyamatosan azon dolgozunk, hogyan támogassuk még hatékonyabban
munkájukat.
„Multifunkciós
központjainkat”
(Multi-function
Center) azért hoztuk létre, hogy támogatást nyújtsunk számukra.
Az MFC multifunkciós készülékek egy kompakt egységben
egyesítik a nyomtató, másoló, szkenner és fax gépeket, így a
kisebb térrel rendelkező irodákban praktikusan működtethetők.
A Brother MFC készülékek egyesítik a megbízhatóságot és a
kényelmet, amellyel a vállalkozók a saját munkastílusukban és
tempójukban dolgozhatnak „saját kis birodalmukban” és ezzel
egyidőben könnyedén kapcsolatot tarthatnak a környező világgal.

MFC-4500ML

MFC-9460CDN

Kibocsátás éve: 1995
A Brother első kompakt, all-in-one
készüléke, magasan értékelt termék
az amerikai otthoni-és kisirodai
(SOHO*) felhasználók körében.

Kibocsátás éve: 2010
A színes lézer all-in-one készüléket
üzleti felhasználásra tervezték, gyors
nyomtatási sebességgel.
Az automatikus kétoldalas (duplex)
nyomtatással a költségek és a környezetre
gyakorolt hatás egyaránt csökkenthetők.

* SOHO = (small office / home office) kisirodai / otthoni: olyan kisvállalkozás, amelyet egy személy vagy egy kisvállalat működtet, személyi számítógépek és
kommunikációs rendszerek használatával.
* Az “MFC” és a “Multifunkciós Központ” (Multi-function Center) elnevezések a Brother speciális terméknevei az all-in-one készülékek termékcsoportra.
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„Az édesanyám újra tud varrógépet
használni!”
Sokan akkor kényszerülnek felhagyni a varrással, amikor szabadidejük
éppen megengedné, hogy örömüket leljék a hobbijukban.
Gyakran a legelső lépés a legnehezebb - a cérna befűzése a tűbe
– különösen, ha a látás már nem olyan egészséges, mint azelőtt.
A felhasználók kívánságát teljesítve, varrógépeinket automatikus
cérnabefűző rendszerrel alakítottuk ki. Egyszerűen helyezze
be a cérnát az erre a célra kialakított helyre, nyomjon meg egy
gombot és máris kezdődhet a varrás! Gyorsan és könnyedén!
A Brother mindig a felhasználók szempontjainak figyelembevételével
fejleszti termékeit. Ily módon támogatásukra lehetünk egy
olyan életmód kialakításában, amelyre mindig is törekedtek.

Compal DX ZZ3-B753

Innov-is 4000

Kibocsátás éve: 1980
Az első innovatív modellel a
Brother kifejlesztette az “egyszerű
cérnabefűzés” rendszerét,
figyelembe véve a felhasználók
kívánságait. A felhasználók egy
emelőkar segítségével, könnyedén
fűzhetik be a cérnaszálat.

Kibocsátás éve: 2004
Teljesen automata cérnabefűző
rendszerrel felszerelve.
Érintőképernyős LCD kijelzővel
és a letöltési lehetőséggel
közvetlenül a számítógépről
töltheti be a hímzésmintákat.
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„Teljesítjük a szűk határidőket is, így állandó
biztonságot teremtünk ügyfeleink számára”
Az ipari termékek, amelyek kényelmes életünket szolgálják,
rengeteg
precízen
magalkotott
alkatrészből
épülnek
fel.
A szakemberek, akik azon dolgoznak, hogy 0,1 másodperccel gyorsabb,
vagy 1/100 mm különbséggel tervezzenek, CNC munkagépeket használnak,
és egy fémtömbből precíz és rendkívül bonyolult alkatrészeket állítanak elő.
A Brother ezeknek a szakembereknek a munkájához kíván hozzájárulni
termékeivel.
1985-ben a Brother megalkotta az első „CNC megmunkáló központot”, és
bevezette a gépiparba.
Azóta a Brother folyamatosan arra törekszik, hogy az egyre magasabb
felhasználói igényekre is hatékony megoldást kínáljon. Ha olyan
kérdés merül fel, hogy „Hogyan csökkenthetném a gépgyártási
folyamatot 0,1 másodperccel?” – a Brother tudja a választ.
Minden gépi alkatrész tekintetében szeretnénk ügyfeleink igényeit
teljesíteni és megoldást nyújtani, amikor a pontosság mikro méretekben
is nagy jelentőséggel bír.

CNC megmunkáló központ TC-211

CNC megmunkáló központ TC-R2B

Kibocsátás éve: 1985
Az első CNC megmunkáló központ.
A numerikus vezérlés (NC)
összehangolt megmunkálást tesz
lehetővé: az első olyan
berendezés a világon, amely egy
tengelyfordulattal képes egy pályát
elvégezni.

Kibocsátás éve: 2009
Eredeti Brother kétoldalú asztallal
felszerelve, ami lehetővé teszi a
folyamatos működést, így teljeskörű
hatékonyságot ér el.

Brother Corporate Profile 2011
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Üzletágak és termékek

Minden üzletágunk kiemelkedő értékekkel támogatja
a felhasználók életmódját és munkastílusát
A Brother Csoportnál az ügyfelek állnak az első helyen, ezért kiemelkedő értékeket kívánunk teremteni számukra,
így megoldásainkat gyorsan és magas színvonalon törekszünk kialakítani. A Brother szakértelmével széles körben
kínál termékeket és szolgáltatásokat a nyomtatási technológiában, a háztartási- és ipari felhasználású varrógépek
és eszközök-, valamint az online karaoke és tartalomkezelő rendszerek területén.

Nyomtatás és megoldások üzletág
A Nyomtatás és megoldások üzletágunk folyamatosan megújuló innovatív megoldásokat kínál a tintasugaras- és lézer
nyomtatási technológia területén. Ehhez az üzletághoz tartoznak a kompakt nyomtatók és az all-in-one készülékek,
amelyek egyesítik a nyomtatót, faxot, másolót és szkennert egyetlen készülékben, illetve a kényelmesen alkalmazható címkéző rendszerek. A Brother kommunikációs és nyomtatási technológiája megoldást kínál a kisirodai-otthoni
felhasználók (SOHO) és nagyobb vállalatok számára egyaránt.
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Lézer termékek
Energiatakarékos lézernyomtatóinkat / all-in-one készülékeinket leginkább azok az irodák kedvelik, amelyek nagy
sebességű és nagy volumenű nyomtatási igényekkel rendelkeznek. A kompakt méretű nyomtatók kiválóak az otthoni- és
kisirodák, kisebb munkacsoportok, és üzleti vállalkozások számára, mert kis területű irodákban is kényelmesen elférnek.

Színes lézer all-in-one készülék

Színes lézernyomtató

Fekete-fehér lézernyomtató

Tintasugaras termékek
A kompakt tintasugaras nyomtatóinkat nemcsak irodák, hanem otthoni felhasználók is széles körben alkalmazzák.
A Brother innovatív, kompakt kialakítású színes all-in-one készülékei A3 funkcióval pedig főként a kisirodák körében keresettek.

Tintasugaras all-in-one készülék

A3 színes all-in-one készülék

Elektronikus irodai eszközök
A felhasználóbarát címkéző rendszerek otthoni- és irodai környezetben egyaránt kiválóan használhatók. A kézi
címkéző rendszerek mellett egyedi, különleges tulajdonságokkal felszerelt termékeket is kínálunk, idetartoznak a
címkenyomtatók és a mobil nyomtatók. A címkenyomtatók egyik kedvelt felhasználási területe az élelmiszeriparban
az élelmiszerek felcímkézése, a mobil nyomtatókat pedig praktikus, könnyű hordozhatóságuk teszi különlegessé.

Címkéző rendszer

Címkenyomtató

Mobil nyomtató
Brother Corporate Profile 2011
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Üzletágak és termékek

Szemüveg kialakítású kijelző rendszer – jelenleg is fejlesztés alatt

Egyéni és Háztartási megoldások üzletág
Az Egyéni és Háztartási megoldások üzletág a varró – és hímzőgépek kínálatát és az
ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat foglalja magában. Az Egyéni és Háztartási megoldások
üzletág széles kínálattal rendelkezik a hagyományos varrógépektől kezdve a legfejlettebb
technológiájú számítógéphez csatlakoztatható varrógépekig, hogy a kreatív varró- és
hímző elképzelések mielőbb megvalósulhassanak.

Varrógép

Varró- és hímzőgép

Ipari hímzőgép

Hálózati és tartalmi megoldások üzletág
A Hálózati és tartalmi megoldások ágazat üzleti felhasználású
online karaoke rendszereket kínál, emellett különböző iparágak
számára nyújtunk megoldásokat, például az egészségügyben
a tartalmak és technológiák megosztásával, új felhasználói
igényeket megcélozva.
*csak Japánban elérhető

Online karaoke rendszer
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Ipari eszközök és Megoldások üzletág
Ipari eszközök és Megoldások ágazatunk energiatakarékos ipari varrógépek kínálatát nyújtja, amelyek a legmagasabb
színvonalú varrási technológia könnyed megvalósítását kínálják, valamint idetartoznak az olyan gépi berendezések
is, amelyek a gépjárművek, lemezmeghajtók és mobiltelefonok kisebb alkatrészeit állítják elő. Az ügyfélközpontú
filozófiával kiegészülve ipari megoldások üzletágunk segíti a felhasználókat abban, hogy termelékenységüket és
termékeiket hozzáadott értékekkel bővítve állítsák elő.

Ipari varrógép

CNC megmunkáló gép

Textilnyomtató

Zenehallgatás jogging-hoz

Fitnesz óra szoftver fitnesz

Wireless LAN VoIP Router

stúdiók számára
Brother Corporate Profile 2011
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Összefoglaló a Brother Csoportról

Globális hálózat

A Brother globális hálózata világszerte
kínál termékeket és szolgáltatásokat
ügyfelei számára

29.873
29,873

A Brother Csoport dolgozóinak száma:

fő (2011. március)

A munkaerő eloszlása régiók
szerint (2011. március)

Európa

4.9 %
Amerikai országok

A Brother Csoport 1954-ben amerikai vállalatot alapított, majd gyors ütemben
terjeszkedett szerte a világon. A Brother 16 gyártó üzemmel, 52 értékesítési
képviselettel rendelkezik a világ 44 országában és régiójában (2011. áprilisi adatok
alapján), a tengerentúli eladások az összértékesítés közel 80%-át teszik ki.
Működésünk globális alapokon nyugszik, célunk, hogy tovább bővítsük nemzetközi
hálózatunkat a gyártás/fejlesztés- és humán erőforrás globális menedzsment
infrastruktúrájának kiépítésével, hiszen ezek a területek a legfontosabbak üzleti
növekedésünkhöz.

3.6 %
Japán

26.4 %

Ázsiai és
más országok

65.1 %

Központi irodák
Gyártóüzemek
Értékesítési képviseletek

Új szoftverfejlesztő központ
megépítése Kínában
2010 októberében a Brother
megalapította a „Brother Software
Development (Hangzhou) Ltd.”
szoftverfejlesztő céget Hangzhouban, Zheijang tartományban,
amely a szoftverfejlesztés egyik
kiemelkedő térsége Kínában. A
nyomtatóiparban egyre növekszik
a kiemelkedő funkcionalitású
modellek és az értékesítési
területek bővítése iránti igény.
Brother Software
Ebben a piaci környezetben
Development (Hangzhou) Ltd.
ezért arra törekszünk, hogy
a felhasználói igényekre reagálva gyorsan, kiemelkedő
tulajdonságokkal bíró gépeket gyártsunk.
13
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A vietnami gyártóüzemben dolgozók
tréning programja Japánban
A
Brother
Csoport
új
tréningrendszert vezetett be, a
programban a „cseremunkatársak”
a tengerentúlról is érkeznek
Japánba. A tréning keretében
2009 októberében négy munkatárs
érkezett a Brother Industries
vietnami gyárából és egy évet töltött
el Japánban. Hat hónapon keresztül
japán
nyelvkurzuson
vettek
részt, azután hárman a gyártási
Vietnami gyakornok Japánban
technológiai részleghez kerültek,
egyikük pedig a minőségbiztosítási
részlegnél szerezhetett speciális gyakorlatot.

Konszolidált nettó értékesítés –
(FY2010)
(2010-es pénzügyi év)

502,8 502.8

Üzletági részesedés

Egyéb

Piaci eloszlás

(2010-es
pénzügyi év)
(FY2010)

2.8 %

Japán
Japan

milliárd yen

(2010-es
pénzügyi év)
(FY2010)

Egyéni és
Háztartási
megoldások
üzletág

5.8 %

Gyártóüzemek
MIE BROTHER PRECISION INDUSTRIES, LTD.

Hálózati és tartalmi
megoldások üzletág
Ipari
eszközök és
Megoldások
üzletág

Központi irodák

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

Értékesítési képviseletek

10.5 %

Japán

23.4 %

Amerikai
országok
28.8 %

13.2 %
Nyomtatás és
megoldások üzletág

67.7 %

Ázsiai és más
országok

20.5 %

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION, BROTHER SALES, LTD.

Egyéb
BROTHER LOGITEC LTD.
BROTHER REAL ESTATE. LTD.
BROTHER LIVING SERVICE CO., LTD.
BROTHER ENTERPRISE, LTD.
BROTHER SALES, LTD.

XING INC.
STANDARD CORP.
BETOP STAFF, LTD.
BROTHER FINANCE (JAPAN), LTD.

Ázsia / Óceánia / Közel-Kelet / Afrika
Európa

27.3 %

Gyártóüzemek

TAIWAN BROTHER INDUSTRIES, LTD.
BROTHER INDUSTRIES TECHNOLOGY (M) SDN.BHD.
ZHUHAI BROTHER INDUSTRIES, CO., LTD.
BROTHER MACHINERY XIAN CO., LTD.
BROTHER INDUSTRIES (SHENZHEN) LTD.
BROTHER INDUSTRIES (VIETNAM) LTD.
BROTHER TECHNOLOGY (SHENZHEN) LTD.

Értékesítési képviseletek
BROTHER INTERNATIONAL S.A. (PTY) LTD.
BROTHER INTERNATIONAL (AUST.) PTY. LTD.
BROTHER INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.
BROTHER INTERNATIONAL (NZ) LTD.
BROTHER INTERNATIONAL (GULF) FZE
BROTHER INTERNATIONAL (GULF) FZE (Törökországi üzletág)
BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) LTD.
BROTHER INTERNATIONAL (HK) LTD.
BROTHER INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN. BHD.
BROTHER INTERNATIONAL PHILIPPINES CORPORATION
BROTHER (CHINA) LTD.
BROTHER INTERNATIONAL (INDIA) PRIVATE LTD.
PT BROTHER INTERNATIONAL SALES INDONESIA
BROTHER INTERNATIONAL TAIWAN LTD.
BROTHER INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD.
BROTHER INTERNATIONAL KOREA CO., LTD.
BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.

Egyéb
Others
BROTHER CORPORATION (ASIA) LTD.
BROTHER SOFTWARE DEVELOPMENT (HANGZHOU) LTD.

Amerikai országok
Gyártóüzemek

BROTHER INDUSTRIES (U.S.A.) INC.

Értékesítési képviseletek
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION (U.S.A.)
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION (CANADA) LTD.
BROTHER INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL, LTDA.
BROTHER INTERNATIONAL DE CHILE, LTDA.
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DE ARGENTINA S.R.L.
BROTHER MOBILE SOLUTIONS, INC.
BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU S.A.C.

Európa
Gyártóüzemek
BROTHER INDUSTRIES (U.K.) LTD.
BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.

Értékesítési képviseletek

Friss diplomások toborzása Japánon kívüli
országokból
A Brother Industries 2009-ben
nemzetközi munkaerő toborzást
kezdett a Japánon kívüli országok
Bachelor és Master diplomásainak
köréből. Az új toborzási rendszerben
2009-ben nyolc és 2010-ben
tíz munkatársat vettünk fel, akik
a
globális
termékfejlesztésért
felelősek. Ők a világ több pontján
dolgoznak, hogy tapasztalataikat
külföldön is hasznosítani tudják.

2010-ben felvett munkatársak a globális munkaerő
toborzás keretében

BROTHER INTERNATIONAL EUROPE LTD.
BROTHER INTERNATIONAL GmbH
BROTHER INTERNATIONAL GmbH (Osztrák üzletág)
BROTHER FRANCE S.A.S.
BROTHER U.K. LTD.
BROTHER INTERNATIONAL (NEDERLAND) B.V.
BROTHER NORDIC A/S
BROTHER NORWAY, branch of BROTHER NORDIC A/S
BROTHER SWEDEN, branch of BROTHER NORDIC A/S, Denmark
BROTHER FINLAND, BROTHER NORDIC A/S Dániai üzletág Finnországban
BROTHER CENTRAL AND EASTERN EUROPE GmbH
BROTHER INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA
BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH
BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH (Olaszországi
üzletág)
BROTHER (SCHWEIZ) AG
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION (IRELAND) LTD.
BROTHER ITALIA S.p.A.
BROTHER INTERNATIONAL CZ s.r.o.
BROTHER INTERNATIONAL HUNGARY KFT.
BROTHER IBERIA, S.L.U.
BROTHER IBERIA, S.L.U. (Lisszaboni üzletág)
BROTHER LLC
BROTHER POLSKA SP. z.o.o.
BROTHER SEWING MACHINES EUROPE GmbH
BROTHER SEWING MACHINES EUROPE GmbH (U.K. üzletág)

Egyéb
BROTHER FINANCE (U.K.) PLC
BROTHER HOLDING (EUROPE) LTD.

Brother Corporate Profile 2011
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Összefoglaló a Brother Csoportról

CSR Menedzsment

Célunk, hogy olyan vállalat legyünk, amelyre
érintettjei elismeréssel tekintenek, és dolgozói
büszkén vallják magukat tagjának
A Brother Csoport közép- és hosszútávú CSR tevékenységeivel arra törekszik, hogy ösztönözze a vállalat fejlődését
és egy olyan globális márkanév kialakítását, amelyben ügyfelei megbízhatnak, különleges figyelmet fordítva felhasználóinkra, akik számunkra mindig az első helyen állnak, és munkatársainkra, hogy büszkén vallhassák magukat a
vállalat tagjának.

A Brother Csoport CSR tevékenysége
A Brother Csoport vállalati tevékenysége a “Brother Group Global Charter”
dokumentumon alapszik, amelynek alapelvei közé tartozik a kiemelkedő
értékek megteremtése az ügyfelek számára illetve, hogy az ügyfeleket
a legelső helyen tartjuk számon. A Brother Csoport „első az ügyfél”
filozófiáját az egész vállalaton belül kiterjesztette. Vállalati attitűdünk
valamennyi érintettünkre befolyással van, ügyfeleinket is beleértve, akik
egyre gyakrabban fordulnak hozzánk igényeikkel és elvárásaikkal.
A 2008-as pénzügyi évtől a hozzánk érkező igényeket és elvárásokat a
további fejlődésünk központi ügyének tekintjük és a következő két pontot
tartjuk CSR tevékenységünk fő tartópilléreinek:
- Kötelezettségeinket érintettjeink igényeinek és elvárásainak megfelelően
teljesítjük, közép- és hosszútávú terveket kialakítva a Brother „At your
side.” mottónk szellemében.
- Az új igényeket és elvárásokat, mint új lehetőségeket tekintjük a vállalat
fejlesztésére nézve és ennek megfelelően alakítjuk tevékenységünket.

CSR tevékenységünket úgy alakítjuk ki, hogy tagvállalataink
önállóan is lépéseket tegyenek a bolygót érintő fontos kérdésekben.
CSR tevékenységünk illeszkedik közép- és hosszútávon kialakított
célkitűzéseinkhez, amelyeket a “Global Vision 21” elnevezésű
víziónk foglal össze.
A Brother Csoport úgy tekint a márkanévre, mint “amely globálisan
egységes, világosan érthető és egyetemes, amelyet nem

Megbízható márka
befolyásol a pillanatnyi üzleti vagy menedzsment környezet.”
A Brother Csoport azért dolgozik, hogy a “Brother” márkanevet
“megbízható márkaként” ismerjék meg, amelyet az “At your side”
vállalati kultúrában fellelhető értékek alakítottak ki, és érintettjeink,
különösen fogyasztóink elvárásait maradéktalanul teljesíteni
tudjuk.

A Global Vision 21 létrejötte után
Fogyasztók

Részvényesek

Üzleti
partnerek

Helyi
közösségek

Természeti
környezet

Érintettek bizalma

Munkavállalók

B ro t h
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Munkavállalói büszkeség

—
— – Közép- és hosszútávú víziónk
Global Vision 21 (GV21)

A Brother Csoport olyan, tevékenységét globális szinten végző vállalat, amely számára a fogyasztó áll az első
helyen, bármely tevékenységről legyen szó. A Brother Csoport meglévő és jövőbeli fogyasztóinak is kiemelkedő
értékeket szeretne nyújtani. A Global Vision 21 víziónk ezen elvek mellett elkötelezve fekteti le a Brother Csoport
közép- és hosszútávú céljait.

Vezető, magas termelékenységű vállalatként működni
A Brother Csoport olyan, tevékenységét globális szinten végző vállalat, amely számára a fogyasztó áll az első
helyen, bármely tevékenységről legyen szó. A Brother Csoport meglévő és jövőbeli fogyasztóinak is kiemelkedő
értékeket szeretne nyújtani. A Global Vision 21 víziónk ezen elvek mellett elkötelezve fekteti le a Brother Csoport
közép- és hosszútávú céljait.

Világszínvonalú gyártóvá válni saját szabadalmazott technológiák fejlesztésével
A Brother arra törekszik, hogy egyedi és eredeti termékeivel az ügyfélközpontú szemléletmódot előtérbe helyezve
kiváló, szabadalmazott technológiákat fejlesszen ki.

A Brother “At your side” mottójának átvétele a vállalati kultúrában
A Brother a termelés minden szakaszában előtérbe helyezi az ügyfélközpontú szemléletmódot, a termék
tervezésétől és fejlesztésétől kezdve a gyártáson, értékesítésen át a szolgáltatásokig. Célunk, hogy az ügyfelek
számára a Brother, mint “megbízható márka” jelenjen meg minden alkalommal.

Brother Group Global Charter
A Brother Csoport Global Charter összefoglalja a vállalat alapelveit és irányítási politikáit, amelyeket minden
tagvállalat alkalmaz a döntéshozatali folyamatokban és tevékenységeinek kivitelezésekor. Abban a reményben,
hogy ezek az alapelvek minden tevékenység alapjaként szolgálnak a munkavállalók számára, a Global Charter által
egy keretet szeretnénk kialakítani, amely érvényes az egész vállalatra, ugyanakkor harmóniát teremt a különböző
országok kultúrájával és szokásaival egyaránt.

Minden tevékenység alapja
A Brother Csoport Global Charter-t 1999-ben alakítottuk
ki, majd 2008 áprilisában egészült ki azzal a céllal,
hogy világosabb és átláthatóbb értelmezést nyújtson
mindannyiunk számára, lépést tartva a változásokkal.
A Global Charter-t 26 nyelvre fordítottuk le.
A Global Charter alapvető politikái három fő pillér köré
szerveződnek:
- Vállalati menedzsment
- Vállalat növekedése
- Érintettek
Érintettjeink hat fő csoportjába tartoznak az ügyfelek, a
munkatársaink, az üzleti partnereink, a részvényeseink, a
helyi közösségek és a természeti környezet. A Global Charter
működési kódexének (Codes of Conduct) megfelelően, minden
munkavállaló felülvizsgálhatja munkáját a Charter alapelvei
mentén, amelyek a bizalom és tisztelet, az etika és erkölcs,
valamint a kihívást kereső szellemiség és gyorsaság eszméi.

Párbeszéd a Global Charter-ről – oktatás a
közös megértésért
A Brother Csoport konstruktív tevékenységekkel igyekszik
elősegíteni a Global Charter tartalmának megértését és a
mindennapi munka során történő alkalmazását a munkatársak
számára. Egyik ilyen akciónk a felsővezetők és munkavállalók
közötti közvetlen párbeszéd elindítása médiacsatornákon
keresztül, mint amilyen az intranet – így közvetítve a Global
Charter üzeneteit. A párbeszédeket évente több mint 30
alkalommal rendezik meg globális szinten a felsővezetők és
a munkavállalók között, amelynek részletei megtalálhatók a 8
nyelven elérhető vállalati intranet oldalon is. A vállalat vezetője,
Toshikazu „Terry” Koike elnök rendszeres időközönként
videoüzeneteket küld a tagvállalatok számára, „Terry’s Video”
címmel, 3 különböző nyelven.
300 munkatársat “Global Charter vezetőkké” neveztük ki, akik
azt a feladatot kapták, hogy az egyes tagvállalatok működéséhez
konstruktív tevékenységekkel járuljanak hozzá.

Global Charter oktatási tréning

Videoüzenet az Elnöktől
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Brother Value Chain Menedzsment

Brother gyártói folyamatok

A Brother figyel az ügyfelek véleményére az üzletmenet minden
szakaszában, az “At your side” mottó szellemisége szerint
A Brother Csoport legfontosabb prioritásaként kezeli az ügyfelek igényeit és elvárásait, amelyek
minden munkafolyamat kialakításába beépülnek, a terméktervezéstől és fejlesztéstől kezdve a
gyártáson, logisztikán, értékesítésen át a szolgáltatásokig. Azért, hogy ügyfeleink igényeit és elvárásait
maradéktalanul kiszolgálhassuk, létrehoztunk egy egyéni menedzsment rendszert Brother Value Chain
Management rendszer (BVCM) néven. A BVCM egy folyamat, amely három láncból áll – a keresleti, a
versenytársi, és az ellátási láncból, így biztosítva, hogy ügyfeleinknek a legkiválóbb értékeket közvetítsük.
A Brother Csoport menedzsment rendszerét és kiváló értékekkel bíró termékeit az “At your side” mottó
szellemiségében fejleszti továbbra is, amely kifejezi, hogy az ügyfél számunkra mindig az első helyen áll.

Ellátási
lánc
Értéket szállítunk
gyártás, disztribúció,
értékesítés, szolgáltatások

BVCM

Brother Value Chain Menedzsment

Az értéklánc az
ügyfelektől ered

Versenytársi
lánc
Értéket teremtünk
fejlesztés, tervezés,
termelésirányítás,
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Kereslet
lánc
Értéket választunk
terméktervezés,
K+F (kutatás és fejlesztés)

A BVCM gyakorlati alkalmazása:

A3 színes tintasugaras all-in-one készülékünk, az MFC-6490CW

A Brother innovatív technológiája, az A3 színes multifunkciós
készülék leendő ügyfelek számára
A Brother Csoport olyan, tevékenységét globális szinten végző vállalat, amely
számára a fogyasztó áll az első helyen, bármely tevékenységről legyen szó. A
Brother Csoport meglévő és jövőbeli fogyasztóinak is kiemelkedő értékeket szeretne
nyújtani. A Global Vision 21 víziónk ezen elvek mellett elkötelezve fekteti le a Brother
Csoport közép- és hosszútávú céljait.
Kereslet
lánc
Értéket választunk

Értéket választunk globális marketing politikánk
segítségével
Figyelünk ügyfeleink igényeire szerte a világon

Olyan készüléket terveztünk, amely képes A3 mérettel dolgozni, nagy teljesítményű, üzleti
célra ideális és kompakt kialakítású, ugyanakkor alacsony áron kínál nyomtatás, faxolás,
másolás és szkennelés funkciókat. A projektet nagy reményekkel indítottuk útjára. A tervezés
szakaszában összegyűjtöttük ügyfeleink véleményét a világ minden tájáról, majd részletesen
elemeztük azokat, fókuszba állítva a “kinek milyen funkciókra van szüksége” kérdést, hogy

Csapatmegbeszélés az USA-ban. Számos igény és elvárás
merült fel az A3-as készülékkel szemben.

ezáltal kialakíthassuk a termék koncepcióját.
Versenytársi
lánc
Értéket teremtünk

Az évek során felhalmozott technológiai
tudásanyagból megszületett a világ legkisebb
kompakt készüléke*

Ahhoz, hogy a Brother megalkothassa A3-as készülékét az A4-es modellek méretén belül,
felhasználta az eddig hosszú időn át felhalmozott technológiai tudását. Fáradhatatlanul
dolgoztunk a technológia finomításán, így például elkülönítettük a festékkazettákat és a
nyomtatófejet, a tinta útját kis fúvócsöveken keresztül vezettük a papírig. A gyors döntéseket
a szoros együttműködés és a törhetetlen lelkesedés segítette, míg végül megalkottuk a “világ
legkisebb” A3-as színes all-in-one készülékét.
Ellátási
lánc
Értéket szállítunk

A rendszeres versenytársi megbeszéléseken kifejtjük a
felmerülő problémákat, elősegítve a projektek folyamatát.

Minőségi termék, naprakész ellátás – Új
hirdetési kampányok és akciók bevezetése

A Brother Csoport gyártási folyamatai túlnyomórészt az ázsiai országokban zajlanak, rendkívül
szigorú minőségellenőrző rendszer keretében. A globálisan megalakult értékesítési vállalatok
IT-hálózatokon keresztül vannak összekötve, így a Brother Csoport naprakészen szállítja
termékeit az ügyfelek számára. Az MFC-6490CW A3-as papírméretet kezelő készülék
piacra kerülésekor a Brother egyidejűleg átfogó bevezető kampányt is folytatott különböző

A3 nyomtatott minták a nagyméretű nyomtatás vizuális
bemutatására

csatornákon keresztül, az értékesítési hálózatokat is megcélozva. Emellett a mindig frissülő
és teljes körű támogató- és szolgáltatásrendszer működésével a telefonközpontokon és
interneten keresztül is támogatjuk a felhasználókat, és arra törekszünk, hogy az after-sales
szolgáltatások minél jobban teljesítsék a felmerülő igényeket.
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CSR tevékenységek

Társadalmi tevékenység

Társadalmi hozzájárulás
Vállalati polgárként a Brother Csoport olyan értékeket szeretne teremteni, amelyekben megvalósíthatja
a vállalat mottójának, az „At your side” – az Ön szolgálatában elv szellemiségét mindenhol, ahol
jelen van a világon. Társadalmi kezdeményezéseinket ezért a helyi közösségek szolgálatába állítjuk.

Gyermek-szülő workshop (Japán / Malajzia / Szingapúr)
A Brother Csoport 2006 óta rendezi meg a „Gyermek-szülő” workshop
rendezvényt, hogy közelebb hozza a technikai újítások csodáját
a gyermekek számára. A helyi közösségből érkező családok és
a Brother munkatársai gyermekeikkel ilyenkor összegyűlnek a
„Brother kommunikációs sztrádáján” (Brother Communication Space)
Japánban, ahol a workshop keretében megtanulhatják hogyan
lehet összeszerelni egy P-touch címkéző készüléket vagy a Brother
címkenyomtatót és névkártyákat és címkéket készíthetnek. Eddig 30
alkalommal rendeztük meg a workshop-okat amelyeken több, mint
1000 vendég vett részt. A vállalat az esemény határait kiterjesztette
Japánon túlra is, és Malajziában, Szingapúrban, valamint malajziai
japán iskolákban workshop-okat rendezett a családok számára.

19

Brother Corporate Profile 2011

Malajziai édesanya és gyermeke a workshop-on

Pénzgyűjtő akció munkatársaink közreműködésével (USA)
A United Way önkéntes szervezet non-profit jóléti szervezeteket
támogat, amelyek étellel, ruhával és lakhatás biztosításával segítenek a
rászorulóknak. A Brother International Corporation (U.S.A.) (BIC (USA))
munkatársai már több, mint egy évtizede szerveznek pénzgyűjtést
a jótékony szervezet számára. Csak a 2010-es évben 160.000
dollárt sikerült összegyűjteniük. A BIC (USA) más módon is igyekszik
segíteni környezetének, például közel 100 szervezetet támogatott már
termékadományokkal. A BIC (USA) vállalat 2011-ben és azt követően
is támogatja a munkatársak által kezdeményezett társadalmi munkát.
Az önkéntes akció közreműködői

Gyermekegészségi centrum felújítása (UK)
A Brother Industries (UK) számos CSR tevékenységben vesz részt a
“Business in the Community/ Üzlet a társadalomban” elnevezésű, a
vállalati CSR ösztönzésére létrejött szervezettel együttműködve.

A

világ egyik legnagyobb CSR szervezetéhez már több mint 800 vállalat
csatlakozott. 2010-ben immár ötödik alkalommal, 10 önkéntes munkatárs
vett részt egy walesi kórház egészségcentrumában a játszóház
felújításában. Állatokat és tájakat festettek a játszószoba egész falára,
valamint új ülőhelyeket alakítottak ki, hogy a kórházban eltöltött időt még
kényelmesebbé tegyék a gyermekek számára. A gyermekek, szüleik és
a központ munkatársai mindannyian nagy örömmel fogadták a felújítási
munkálatokat.

Önkéntes Brother munkatársak az újonnan elkészült fallal

A varrógép használatának oktatása gyermekek számára vidéken (Kína)
Nonprofit szervezetekkel együttműködve a Brother Machinery Xian
ipari varrógépeket, ösztöndíjakat és szakmai képzést biztosít egy helyi
szakiskolának a Weinan Peihua Művészeti Iskolában. A program 2008ban indult a vidéki térségek gazdasági fellendítése érdekében, ahonnan
sokan a városokba költöznek a jobb megélhetés reményében. 2010ben a 10.000 évente adott Yuan ösztöndíj támogatást kiegészítve, 30
munkatárs látogatta meg az iskolát és 5 ipari varrógépet adományozott
számukra, emellett ellenőrizték a korábban adományozott varrógépek
állapotát, és a varrókurzus tanárainak és diákjainak technikai tréninget
is tartottak a varrógépek használatáról.

Diákok a Brother varrógépekkel

Az utcai foci bajnokság támogatása (Szingapúr)
2008 óta a Brother International Singapore (BIC(S)) részt vesz az AWWA
utcai foci bajnokság rendezésében egy olyan nonprofit szervezettel
együttműködve, amely a nehezebb körülmények között élőket támogatja.
A verseny célja, hogy a sport révén megőrizze a fiatalok egészségét, mára
Szingapúr egyik legnagyobb utcai foci versenyévé nőtte ki magát. 2010ben kb. 60 csapat nevezett a bajnokságra (300 résztvevővel). A BIC(S)
munkatársainak több mint fele részt vett a verseny szervezésében és
lebonyolításában. A verseny nagy sikerrel zajlott le, a Brother önkéntesei
pedig részt vehettek egy olyan programban, ahol a helyi közösséggel is
szoros kapcsolatba kerülhettek.

Mérkőzés az utcai foci bajnokságon

*Az utcai foci olyan sportág, amelyet könnyű felszereléssel és egyszerű
szabályokkal játszanak
Brother Corporate Profile 2011
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Környezetvédelem

Környezetvédelmi tevékenységeink
A Brother Csoport környezetvédelmi tevékenységét érintettjei bevonásával szervezi. Aktív vállalati polgárként lépéseket
teszünk a környezet védelmében, tevékenységünket a Brother Csoport környezetvédelmi politikájával összhangban
globális alapokra helyezve végezzük, amelyet a „Brother Group Global Charter” keretrendszer foglal magába.

A Brother Csoport Környezetvédelmi Politikája
Alapfilozófia
A Brother Csoport kezdeményező hozzáállással és
folyamatosan törekszik arra, hogy a működéséből fakadó
környezeti hatásokat csökkentse, és ezáltal támogassa a
fenntartható fejlődés előrehaladását.

Környezetvédelmi politika
Minden működési folyamatunk alapköve a környezetre való
hatás figyelembevétele. A biztonsági és környezetvédelmi
hatások vizsgálata a termékélet-ciklus minden szakaszában
elsődleges fontosságú, a tervezési szakasztól kezdve a
fejlesztési, gyártási, termékfelhasználási szakaszokon át
egészen a hulladékképződési és újrahasznosítási folyamatig.

A középtávú környezetvédelmi akcióterv alapvető irányelvei (2011-2015 pénzügyi év)
1. Környezetbarát termékek fejlesztése az energiafogyasztás csökkentését megcélozva.
2. A Brother Csoport egyesített erővel tesz lépéseket a CO2-kibocsátás csökkentésére.
3. Gyors reakció a törvények és szabályozások változásaira, hogy a vállalat elhárítsa a lehetséges kockázatokat és üzleti lehetőségeit
tovább fejlessze.
4. A környezetvédelmi információk közzététele és az érintettjeinkkel való kommunikáció erősítése, valamint a megértés elősegítése.

Brother Earth
A Brother Csoport a „Brother Earth” program létrehozásával a vállalat CSR stratégiájának egyik
fő pillérét alkotta meg. A szimbolikus logó és szlogen összefoglalja a vállalat környezetvédelmi
tevékenységét. A „Brother Earth” égisze alatt a Brother Csoport ígéretet tesz arra, hogy pozitív
lépéseket tesz a környezet megóvása érdekében az üzleti működés minden tekintetében és egységes
üzenetével hangsúlyozni kívánja a Brother márkanév megbízhatóságát és elkötelezettségét a
környezetvédelem iránt a közönség számára.

Céljaink 2015-ig
• A Brother, mint „környezettudatos vállalat” elismerése a vásárlók körében.
• A Brother, mint „környezettudatos vállalat” elismerése a helyi közösség által.
• A Brother Csoport munkatársai környezettudatosan végzik tevékenységüket és
együttműködnek a középtávú környezetvédelmi akcióterv végrehajtásában.

Working with you for better environment

A „Brother Earth” logója

Főbb tevékenységek
• A Brother termékek környezetvédelmi jellemzőinek PR kommunikációja a weboldalon,
brosúrákon, katalógusokon és a csomagoláson keresztül.
• A Brother információkat közvetít a vállalat környezetvédelmi tevékenységéről, mint
amilyen a környezetvédelmi társadalmi akciótervek, a gyűjtés és újrahasznosítás
ösztönzése a weboldalon keresztül.
• A Brother környezetvédelmi oktatási programokat szervez a helyi közösségek számára.
• A Brother növeli a munkatársak környezettudatosságát olyan környezetvédelmi
kezdeményezéseken keresztül, mint például a „Brother öko pont program”.

A Föld legnagyobb planetáriuma a „Brother Earth”
A Brother Industries nevezhette el a világon a legnagyobb Nagoya City Science múzeum
planetáriumát, amely a „Brother Earth” nevet kapta. A Brother Csoport a névadással azt
a reményét szeretné kifejezni, hogy a gyermekek, a következő generáció újra felfedezi
páratlan bolygónkat a világegyetemben és ily módon is igyekszik közelebb hozni őket egy
környezettudatosabb életmód kialakításához.
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A „Brother Earth” megjelenések

A környezetbarát termékgyártás ösztönzése
A Brother Csoport környezetvédelmi tevékenységét a termék tervezési, fejlesztési, összegyűjtési és
újrahasznosítási fázisában egyaránt folyamatosan szervezi és végrehajtja, „5R” nevű koncepciónk alapján.

A Brother Csoport „5R” Környezetvédelmi elve
A Brother környezetvédelmi tevékenységét az „5R” környezetvédelmi
elv szerint alakította ki. Az 5R kulcsszavainak egyike, a „Reform”
a Brother egyedi ötletéből származik, amely kifejezi azt a típusú
értékteremtést, amikor az üzletmenet és a termékek gyártása a
környezet és az emberek számára is kedvező hatású, alkalmazkodva
az idők során támadt kihívásokhoz is.
Elutasítás . Újrahasznosítás

2

Elutasítás . Csökkentés . Újrafelhasználás .
Megújítás . Újrahasznosítás

1

Beszerzés

Beszerzéseinknél környezetbarát
anyagokat választunk,
meggyőződve arról, hogy nem
tartalmaznak veszélyes anyagokat
és környezetkímélő eljárással
készültek-e.

„5R”
Elutasítás (Refuse) Lehetőség szerint elkerülni minden olyan anyag beszerzését és
felhasználását, amely a környezetünkre terhelő lehet.
Csökkentés (Reduce) Csökkenteni a hulladékanyag-kibocsátás mennyiségét.
Újrafelhasználás (Reuse) A hulladékanyag újrahasznosítása feldolgozás nélkül.
Megújítás (Reform) Az anyagok újrafelhasználása különböző formában.
Újrahasznosítás (Recycle) Az anyagok újrahasznosítása erőforrásként.

Csökkentés . Újrafelhasználás . Megújítás .
Újrahasznosítás

3

Termelés

Termékeinket az ISO14001 irányelv
alapján gyártjuk, amelyek a
szennyezőanyagok kiküszöbölésével
és a hulladékok újrahasznosítását
figyelembe véve készülnek.

Tervezés és
fejlesztés

Termékeinket a Brother érdekeltségű
országok törvényeinek és
szabályozásainak betartásával
tervezzük meg és a termék-életciklus
minden szakaszában beépítjük a
környezetvédelmi szempontokat.

Elutasítás . Csökkentés . Újrahasznosítás

4

Újrafelhasználás . Újrahasznosítás

6

Összegyűjtés
és újrafelhasználás

Olyan rendszereket építünk fel,
amelyek elősegítik az elhasznált
termékek és kellékanyagok
összegyűjtését és újrafelhasználását.

Arra törekszünk, hogy a lehető
legkevesebb hulladékképződéssel
alakítsuk ki termékeink csomagolását,
valamint a szállítás során is figyelünk a
szén-dioxid kibocsátás csökkentésére.

Csökkentés

5

Csomagolás
és szállítás

Használat

Ügyfeleink biztonságosan és
kényelmesen használhatják
termékeinket anélkül, hogy túl sok
energiát fogyasztanának.

A kellékanyagok összegyűjtése és újrafelhasználása szerte a világon
A Brother Csoport felépített egy olyan rendszert, amelynek keretében
megszervezi a kellékanyagok, a tintapatronok és tonerek összegyűjtését és
újrahasznosítását szerte a világon. A vállalat újrahasznosítási központokat
hozott létre az Egyesült Királyságban, Szlovákiában és más országokban is,
hogy az elhasznált kellékanyagok újrahasznosításra és újrafelhasználásra
kerülhessenek. A rendszer segíti a fogyasztókat abban, hogy a kellékanyagokat
könnyen visszajuttathassák saját országukban a megfelelő helyre. Japánban
hat nyomtatógyártó cég, a Brother Industries vállalattal együtt, együttműködik
a „Tintapatron visszaváltó programban”, amelynek keretében a nagyobb
postahivatalokban, hivatalokban, közösségi intézményekben felállított tárolókba
lehet elhelyezni a kiürült festékpatronokat. A Brother Csoport más országokban
is indít hasonló kezdeményezéseket, például gyűjtődobozok felállításával és
előre elkészített szállítási címkékkel, amelyek weboldalról is letölthetők a még
egyszerűbb visszajuttatás érdekében.

Tonerkazetta vizsgálata a Brother Industries-nél (Szlovákia)
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CSR tevékenységek

Környezetvédelem

Az energiaforrások szén-dioxid kibocsátásának csökkentése
a Brother Csoportnál
A klímaváltozást érintő szén-dioxid kibocsátás csökkentése globális kihívást
jelent mindannyiunk számára. A Brother Csoport megalkotta azt a tervét,
amelynek keretében a teljes kibocsátását 30%-kal csökkentené az 1990-es
pénzügyi évben Japánban mért szinthez képest, és értékesítési egységenként
20%-kal kisebb szintre csökkentené a Japánon kívüli gyárakból származó
kibocsátást a 2006-os pénzügyi év szintjéhez képest.
• A Brother telephelyein egyénileg kapcsolható lámpákat alakítottunk ki az
		 energiatakarékosság érdekében.
• A japán Kariya gyár napenergiát felhasználó berendezései 100 kW
		 energiát is képesek generálni.
• Az európai és ázsiai tagvállalatok több lépést is tesznek a szén		 dioxid
mértékének
csökkentésére,
például
energiatakarékos
		 berendezések használatával, a tetők hőszigetelő anyagokkal történő
		 ellátásával vagy a világítás lekapcsolásával az ebédidő alatt.

Napelemek a Kariya gyárnál

A környezetvédelmi törvényekkel és szabályozásokkal összhangban
történő működés és társadalmi trendek a világ különböző részein
A termékek használatából és a hulladékképződésből származó, a környezetre
és az emberi egészségre is káros hatások szabályozására több irányelv is
született, ilyenek a REACH*1 és az RoHS*2 direktívák, amelyek nemzeti és
regionális szinten lettek kialakítva. A szabályozások hatáskörébe tartozó vegyi
anyagok és termékkategóriák köre egyre bővül. A Brother Csoport, amely
világszerte folytatja tevékenységét, az egyes országok szabályozásainak
eleget téve folyamatosan dolgozik a szennyeződések megelőzése és a
környezeti ártalmak csökkentése érdekében. A vegyi anyagok ellenőrzéséhez
több típusú rendszert is felállítottunk, ilyen például a „Környezetvédelmi
információs rendszer”. Az IT rendszer segítségével elvégezhető a potenciálisan
veszélyes vegyi anyagok ellenőrzése az alkatrészekben, valamint a rendszer
koordinálni tudja az alkatrész- és nyersanyagellátók felülvizsgálatát is.
* 1 REACH szabályozás: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló EU rendelet, amely rendelkezik
minden vegyi anyag alkalmazásáról az adott országban gyártott vagy
importált termékekre, 2007 júniusában lépett érvénybe. A regisztrációs
határidők fázistól-fázisig változnak, a vegyi anyagtól és annak mennyiségétől
függően.

A törvények és szabályozások magyarázata egy szállítóknak szóló előadáson

* 2 RoHs direktíva: Rendelet a veszélyes anyagok használatának
korlátozásáról az elektromos és elektronikai készülékekben, amely 2006
júliusában lépett érvénybe.

Környezetvédelmi kommunikáció
A Brother Csoport bevezette a „Brother Eco Point” – ökopont programot,
amelynek keretében a Brother munkatársai és családjai ökopontokat
kapnak, ha naponta környezetvédelmi tevékenységekben vesznek részt.
2010-ben összesen 9000 munkatárs csatlakozott a programhoz. Az
ökopontok pénzügyi alapokban gyűlnek a szabályozásoknak megfelelően,
és ezáltal a Brother munkatársai részt vesznek a biodiverzitás megőrzésére
indított kezdeményezésekben, világszerte a vállalatcsoporton belül. Az
elhasznált kellékanyagokért szintén pontok kerülnek az alapba, amelyeket
az értékesítési képviseletek szervezésében gyűjtenek össze a vásárlók. A
gyártóüzemek környezetvédelemről szóló oktató programokat is szerveznek
a helyi gyermekeknek a gyárlátogatások alkalmával, „Gyártás a környezet
megóvásával” címmel.
Faültetés a munkatársakkal- Shenzen, Kína
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Az Elnök üzenete

Növekvő és virágzó vállalat építése a jövőben is

Több mint egy évszázaddal ezelőtt, mióta a Brother
megkezdte működését az ipari varrógépek szervizelésével,
a Brother Csoport mindig alkalmazkodott az új
kihívásokhoz és múltbeli tevékenységéhez hasonlóan,
a jelenben is különleges termékeket, szolgáltatásokat
kínál ügyfeleinek.
Napjainkban a vállalat több, mint 40 országban van
jelen gyártóüzemeivel és értékesítési képviseleteivel. A
Brother fő profiljával, a kommunikációs- és nyomtatási
felszerelések üzletágban - amely magában foglalja az
egy- és többfunkciós készülékeket is - üzleti stratégiáját
és tevékenységét immár globális szintre bővítette.
A közelmúltban váratlanul bekövetkezett események
előre nem látható környezeti kihívásokat állítottak elénk,
a globális verseny még élesebbé vált.
A Brother ezért új üzleti lehetőségek felé nyit a jövőbeli
növekedést szem előtt tartva, továbbra is közép- és
hosszútávú víziónk, a „Global Vision 21” megvalósításáért
dolgozunk a „valódi globalizáció” szellemiségében.
A Brother Csoport „At your side” mottója kifejezi vállalatunk
elköteleződését ügyfeleink iránt, számunkra mindig az
ügyfeleink állnak az első helyen. Szellemiségünknek
megfelelően ezután is kiemelkedő értékeket kívánunk
nyújtani ügyfeleinknek az egész világon.
A „Brother Earth” kezdeményezéssel a fenntartható
fejlődés eszméjét kívánjuk erősíteni a környezetvédelmi
szempontok folyamatos beépítésével az üzleti
működésünk minden egyes szakaszába.
A Brother Csoport a jövőben is megküzd az újabbnál újabb
kihívásokkal, és ezután is törekszik ügyfelei bizalmának
megtartására. Egy olyan vállalatért dolgozunk, amely
bizakodva tekint a jövőbe, és amelyre munkatársai
büszkék lehetnek.

A Brother Industries Ltd.
Képviseleti igazgatója és Elnöke

Köszönjük támogatásukat és bizalmukat.
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Brother Industries, Ltd. Vállalati Profil
Brother Industries, Ltd. Vállalati adatok (Székhely) (2011. március 31.)
Vállalat neve:

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

Székhely:

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japán
Telefon: 81-52-824-2511

A vállalat bejegyzésének dátuma:

1934. január 15.

Alaptőke:

19.209 jen

Dolgozók száma:

29.873 (állandó) 3.582 (nem állandó)

Igazgatóság, auditorok és vezetőségi tisztségviselők (2011. május 6.)
Igazgatóság

Toshikazu Koike*

Képviseleti igazgató és Elnök

Yuji Furukawa*

Képviseleti igazgató és Senior
ügyvezető igazgató
Képviseleti igazgató és Senior
ügyvezető igazgató
Igazgató
Külső igazgató
Külső igazgató
Külső igazgató

Shigeki Ishikawa*
Kobun Koike*
Haruyuki Niimi
Yukihisa Hirano
Atsushi Nishijo

Vezetőségi
tisztségviselők

Masaki Takatsugi
Munetaka Fujii
Takafumi Kamenouchi
Tasuku Kawanabe
Masahiko Suzuki
Ichiro Sasaki
Yuji Miwa
Chikamasa Hattori

A csillaggal (*) jelölt igazgatók vezetőségi tagok is egyben.

Auditorok

Ügyvezetők

Takashi Fujishima

Állandó Vállalati Auditor (Külső Group
Auditor)
Managing

Masato Narita
Katsuyuki Yamazaki
Masaaki Miyazaki

Vállalati Auditor
Officers
Vállalati Auditor (Külső Auditor)
Vállalati Auditor (Külső Auditor)

Tomoyuki Hasegawa
Yoshitsugu Asai
Yumio Matsumo

Székhely
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Executive

Shunsuke Katayama
Jun Kamiya
Hiroshi Ishikawa

Csoport
Yuji Ishiguro
vezetőségi
Tadashi Ishiguro
tisztségviselők

Kutatási-és fejlesztési Központ

Kariya gyár

Mizuho gyár

Hoshizaki gyár

Tokiói iroda

Brother Kommunikációs Központ

Website
A Brother Csoport honlapja
A Brother vállalati honlapja részletes információkkal szolgál a Brother Csoportról. Az oldalon megtalálhatók a Brother termékeiről,
külföldi érdekeltségeiről szóló információk, vállalati információk, CSR tevékenységek, valamint a befektetői információk is.

http://www.brother.com/index.htm

Vállalati információk

CSR tevékenységek

Környezetvédelmi tevékenységek

Egyedülálló weboldal a környezetvédelemért: „brotherearth.com”
A speciális weboldal, a „brotherearth.com” a Brother Csoport globális környezetvédelmi tevékenységeit
mutatja be. A honlap a látogatók aktív bevonását kezdeményezi a Brother környezetvédelmi
projektjeibe: a „Click for the Earth” menüben a látogatók kattintásukkal is hozzájárulhatnak egy-egy
projekt támogatásához. Az egyéni kattintások aktiválják a Brother felajánlását az adott projekthez.

http://www.brotherearth.com/

brotherearth.com kezdőlap

Working with you for better environment

Brother Earth hozzájárulás

Discovery Earth ismeretterjesztő film
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A Brother Csoport története

Technológiánkat és szolgáltatásainkat az évszázad
során folyamatosan újítottuk meg és fejlesztettük tovább
A Brother Csoport 1908-ban, varrógépszerviz szolgáltatásokkal kezdte meg működését. Története ezzel a
mottóval kezdődött: „kiemelkedő minőség és gondos szolgáltatás”, majd a fő technológiák a „független fejlődés
szellemében” bővültek az évszázad során. A kiváló értékekre való törekvést ezután is folytatjuk, az „At your side”
szellem jegyében, ami azt fejezi ki számunkra, hogy mindenhol és mindenkor ügyfeleink állnak az első helyen.
Varrógép korszak 1908-1950

Diverzifikációs korszak 1951-1970

Az üzemek megalakulása és a varrógépgyártás indulása

Importközpontú iparból az
exportorientált gazdálkodás felé

Az alaptechnológia felhasználása a
diverzifikációban

A Brother Csoport gyökerei 1908-ig nyúlnak vissza, amikor Kanekichi
Yasui elindította varrógépszerelő vállalkozását. A vállalkozását fia,
Masayoshi Yasui folytatta, akiben nagy ambíciók rejlettek, hogy a
varrógépeket saját hazájában, Japánban gyártsa, ezzel lekörözze a
külföldi gyártókat, és az akkor uralkodó import központú szemléletet
exportorientálttá alakítsa. Ebben az időben szinte valamennyi varrógép
külföldi kézből származott.

1950-ben, Masayoshi Yasui az Egyesült Államokba utazott, hogy tanulmányozza
az amerikai varrógéppiacot és felfedezte, hogy figyelemreméltó növekedés
történt az elektromos háztartási eszközök piacán. Meggyőződése volt, hogy
Japánban is hasonló növekedés várható, így vállalkozása bővítése mellett
döntött. Első lépésként hímzőgépek gyártásába fogott, majd üzletét kiterjesztette
más háztartási elektromos berendezések területére is, például mosógépek és
villanyventillátorok gyártására, amelyhez felhasználta a varrógépgyártás során
alkalmazott motorfejlesztési technológiát is.

A háztartási varrógépgyártás kezdetén, az örökös először láncöltéses
varrógépeket kezdett gyártani szalmakalapok készítéséhez, felhasználva
a varrógépszerelői múltból eredő ismereteit. Ezt követően öccse,
Jitsuichi Yasui kifejlesztette a hurokfogót, a varrógépek legfontosabb
alkotórészét. A sikeres bevezetésnek köszönhetően a Brother megalkotta
első háztartási varrógépét 1932-ben. A fivérek nagyszabású terveik
megvalósításához már a varrógépgyártáshoz szükséges gépeket is
maguk kezdték el gyártani. A „független fejlődés” szelleme beivódott a
Brother vállalkozás alapszellemiségébe.

Vágótechnológia

Fémöntvény technológia

Eközben egy amerikai vállalat többször felmerült rendelési igénye alapján
megkezdődött a hordozható írógépek gyártása. A Brother ebben az üzletágban
szintén sikereket ért el, tanulmányozta a betűszedés gyártási technológiáját,
és a nyomási technológiát a varró- és hímzőgépek technológiájának
továbbfejlesztésével alkotta meg. Az eredmények azt bizonyítják, hogy a
Brother az új termékek kifejlesztésénél alaptechnológiák alkalmazásával és
finomításával, valamint a világban felmerülő igényeket előrelátva haladt előre a
fejlődés útján. Ez a szellemiség a Brother következő éveiben is továbböröklődött.

Nyomástechnológia

Precíziós technológia

Gyártási
technológia,
amely
a
nyersanyagot alkatrésszé vágja, először
a hurokfogó fejlesztésében alkalmazták.
A varrógépalkatrészek gyártása magas
szintű precizitást igényelt, bonyolult
mechanizmusából adódóan.

A kohóban megolvasztott fém formába
öntésére
szolgáló
technológia.
A
technológia olyan részek kialakítására
szolgál,
amelyeknek
erős,
stabil
szerkezetűnek kell lenniük, például egy
varrógéptest esetén.

Öntő technika, amellyel a fémet, gyantát
vagy az egyéb anyagokat formába öntik
és nyomást gyakorolnak rá. A technológiát
az alkatrészgyártásban és betűszedő
gépeknél
alkalmazzák
az
írógépek
gyártásakor.

Fejlett gyártási technológia, amely a
mikronoknál szükséges precíziós technikát
igényel. A menetfúró technológia a magas
precizitást igénylő menetvágásban ma is
alkalmazott a gépgyártó iparágban.

1932

1932

1961

1962

Hurokfogó

Háztartási varrógép, modellszám:
15, típusszám: 70
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Masayoshi Yasui úton az USA felé
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Betűrendes írógép JPI-111

Menetfúró gép
BT1-201

Mechatronikai korszak 1971 - 1990

Elektromos személyi nyomtató – rendkívüli siker az amerikai piacon

Az elektronizáció előretörése és
belépés az új üzletágba
A 1970-es és 1980-as években az ipari termékek elektronizációja jelentősen
fejlődött a mechanikai és az elektronikai technológia egyesülésének
köszönhetően. Ebben az időszakban a Brother azon dolgozott, hogy
termékeinek körében egyre inkább bevezesse az elektromos technológiát,
például a varrógépek, írógépek működtetésében. Eközben a Centronics
Data Computer Corp. nevű amerikai vállalattal közösen, nagy sebességű tűsmátrixnyomtatót fejlesztettek ki 1971-ben. Majd 1982-ben a Brother megalkotta
az elektromos személyi nyomtatót termálnyomtatási technológiával, amelyet
később a címkenyomtatási technológiában is alkalmaztak.
A Brother az 1984-es Los Angeles-i olimpiai játékok hivatalos támogatójaként
írógépeket biztosított a játékok számára. Az esemény jelentős mértékben
hozzájárult a Brother márkanév ismertté válásához szerte a világon.
A 80-as évek végén a Brother faxgépeket, nyomtatókat, és más készülékeket
hozott forgalomba, így belépett az infokommunikáció világába, amely mára a
Brother fő profiljává vált.

Tűs nyomtatási technológia

Termálnyomtatási technológia

Hálózati és tartalmi szolgáltatások korszak 1991-től napjainkig

Az all-in-one készülékek megváltoztatták az otthoni- és kisirodai munkavégzés stílusát

Az otthoni- és kisirodai piac
kialakulása – növekvő kereslet a kis
helyigényű all-in-one készülékek iránt
Az 1990-es évek elején, a gazdasági recesszió eredményeként egy új,
„kisirodai – és otthoni” munkastílus („SOHO - Small and Home Office”) alakult
ki az USA-ban, amely azoknak az egyéni vagy kiscsoportos vállalkozások
munkáját jelenti, akik otthonukat irodaként is használják. Az egyre növekvő
piaci terület a Brother figyelmét sem kerülte el, és megalkotta faxkészülékeit
kifejezetten a SOHO piac igényeinek kifejlesztve. Később egy kis helyigényű allin-one készüléket alkotott, amely egyesített több, az irodában elengedhetetlen
funkciót: a faxot, nyomtatást és szkennelést, egyetlen készülékben. A Brother
a kisméretű all-in-one készülékek első számú gyártója lett a piacon.
Eközben, a tartalomszállítási technológia előnyeit kiaknázva és az
infrastruktúra, valamint a hálózati technológiák fejlődésével a Brother belépett
az online karaoke üzletágba, 1992-ben. A Brother céljai között szerepel, hogy
továbbfejlesztett tartalmi szolgáltatásokat és újgenerációs tartalomszállítási
megoldásokat kínáljon.

Elektrofotografikus technológia

Tintasugaras technológia

A tűs nyomtatás során a betűk és képek
megalkotásához egy tű viszi fel egy felületre
a tintacseppeket, egy mátrixrajzolatú
nyomtatófej segítségével. Itt kezdődött
a Brother nyomtatási technológiájának
története.

A hővel papírra történő nyomtatási
technológia. A technológiának két típusa
van: az egyiknél termálpapírt, míg a
másiknál tintaszalagot használnak, a
címke- vagy mobil nyomtatókban.

Nyomtatási technológia, amely a festéket
egy lézerfej, vagy más elektromosan
feltöltött fotoreceptor segítségével viszi fel a
papírra, majd hővel megszilárdítja azt.

Nyomtatási technológia, amely során
a tintarészecskék kilövéssel kerülnek
a papírra. A technológiával a Brother
kifejlesztett egy olyan all-in-one készüléket,
amely kezeli az A3-as méretű papírt, így egy
új piacot teremtett.

1971

1988

1995

2008

Nagy sebességű tűs
mátrixnyomtató M-101

Címkéző rendszer PT-6

Fekete-fehér lézer all-in-one

Tintasugaras all-in-one készülék,

készülék. MFC-4500ML

MFC-6490CW
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Timeline of technology
and product
Technológiaés termék
idővonal
Alaptechnológia
Core
Technology

1920
1930
1940
Varrógép
korszak
Sewing
Machine Era

1960

Home sewing machine

Háztartási
varrógép
Model 15 Type
70
Modell 15, típusszám: 70

’28
Chain-stitch
sewing
machine
Láncöltésű
varrógép
for straw hats

szalmakalapokhoz

1970

’55

’68

Light-alloy automatic

Electric sewing

’61

’36

Electric
Elektromos
washing
mosógép
machine
BWM-1
BWM-1

Computerized
Számítógép-vezérlésű
sewing machine
varrógép
Computer Sew 1000
Computer varrógép 1000
Electronic

sewing
Elektromos
machine
varrógép
Compal DX
Compal DX

’65

’81

’63

’54

ventilátor
A1-FEB

BAS-400

Electric organ
Elektromos
GO-101
berendezés
GO-101

’86

Microwave
Mikrohullámú
ER-101

Sensor-controlled
Szenzoros
microwave oven

sütő
ER-101

’80

’61 ’62

technology

’85

’56

CNC tapping center
CNC
menetfúró gép
TC-211
TC-211

Tapping machine
Menetfúró
BT1-201 gép
BT1-201

Small lathe
for schools
BSL-250T

Kisméretű
esztergapad
iskolák részére
BSL-250T

Motorcycle
Darling

Darling
motorkerékpár

’61
Alphabetical
typewriter
Betűrendes
írógép
JP1-111

JP1-111

’77
Computer
keyboard
Számítógép

Elektromos hordozható írógép

billentyűzet

’65

’78

Electric
typewiter
Elektromos
írógép
JP-2

’80

Golf
ball typewriter
Golflabda
írógép
JP-14

JP-2

’64

’68

Adding
Cash
Pénztárgép
machine
register
Összeadó
JR-111
JA4-110
JR-111
és listázó
számológép
JA4-110

technology

mikrohullámú
sütő

’84

Electronic
Bulkyteljesítményű
punch card kötőgép
Elektromos
Nagy
knitting machine knitting machine
kötőgép
KH-260
KH-910
KH-260
KH-260

Precíziós
technológia
processing

Electronictechnológia
Elektronikus

CE-60
Electronic
Elektromos
irodai
írógép
office typewriter EM-1
EM-1

Electronic
AX-10 portable typewriter
AX-10

’82

’85 ’86

Portable
Hordozható
electronic
elektromos
typewriter
CE-60
írógép
CE-60

Electroic
typewriter
with
a screen
Elektromos
írógép
képernyővel
EM-1000

EM-1000

’87
Alphabetical
Betűrendes
word processor
szövegszerkesztő
WP-1
WP-1

’82

’84

’88

Electronic
Elektromos
személyi
personal printer
nyomtató
EP-20
EP-20

’66

’70

Electronic
calculator
Elektromos
130

LSI
calculator
LSI
710

számológép
130

számológép
710

Dot impact

technology

Elektrofotografikus
Electrophotographic
technológia

technology

’90
PT-10
PT-10

Labeling
Címkéző
system
PT-6
rendszer
PT-6

Japanese
Japán szövegszerkesztő

word processor

Termálnyomtatási
Thermal printing
technológia
technology

Tűs
nyomtatási technológia
printing

Automatic pocket
setter
Automatikus
zsebvarró
BAS-750
BAS-750

’73

Home
Háztartási
knitting
kötőgép
machine
KH1-B1
KH1-B1

Precision

’88

Computerized
Számítógép-vezérlésű
monogramming
machine
monogramm varrógép
BAS-400

’69

Vacuum cleaner
Porszívó
SP-111
SP-111

Electric
fan
Elektromos
BEF-1A

1990

’79

Overlock
Overlock
sewing machine
varrógép
EF4-B955
EF4-B955

’54 ’56

technology

’76

Elektromos
varrógép
Könnyű
ötvözetű
machine
zigzag
sewing machine
FZ2-B1zipzár varrógép
B-701B-701
automata
FZ2-B1
Nagy sebességű huroköltésű varrógép
High-speed straight lock stitcher
DB2-B755
DB2-B755

Industrial lockstitch
Ipari huroköltésű
varrógép
sewing machine

Press-molding
Nyomástechnológia

1980
Mechatronikai korszak
Mechatronics
Era

Diverzifikációs
korszak
Diversification
Era

’32

Felszín-megmunkáló
Surface-tempering
technológia

technology
Fémöntvény
technológia
Cast-molding
technology
Fa megmunkáló
Woodworking
technológia
technology
Vágótechnológia
Cutting technology

1950

’87
FAX-100

FAX -100

’71

’75

High-speed

Kanji
Kanji tűs
dot-matrix
printer
mátrixnyomtató
K-2000

Nagydot-matrix
sebességű
printer
tűs mátrixnyomtató
M-101
M-101

K-2000

’85
Dot-matrix Kanji color printer Waritsuke Meijin

Kanji
színes
tűs mátrixnyomtató
Waritsuke
(excels
in adjustment
of character-space)
M-1024
Meijin
(kiemelkedik a karakterköz
beállításában) K-2000

’87
Black-and-white
Fekete-fehér
lézernyomtató
laser printer
HL-8
HL-8

’89
Full color copier
Színes
CC-5500másológép
CC-5500

Inkjet printing
technológia
Tintasugaras
technology

Kommunikációs
Communication
technológia
technology

’86
Software
vending machine
Szoftveres
büfé
TAKERU

automata
TAKERU
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2000

2010
Termék
kategória
Product Category

Hálózati / tartalmi szolgáltatások
kora
Network / Contents
Era
’91

’96

’03

Digitizing Software

Computerized
Számítógép-vezérlésű
sewing
machine
with
embroidery
varrógép
hímzésfunction
PC-7000

Sewing and

Digitalizáló
PE-Designszoftver
PE-Design

funkcióval
PC-7000

Varró-embroidery
és hímzőkészülék
machine
Innovis N80
InnovisN80

Háztartási

’04

’08

Sewing and
Varró- és hímzőkészülék
embroidery
machine
Innovis
Innovis4000
4000

Innov-is
Innov-is6000D
Quattro

Home sewing
varrógépek
machines

Quattro 6000D

’10

Commercial
embroidery machine
Kereskedelmi
PR-600

Commercial embroidery machine
Kereskedelmi
PR-1000

’95

’97

’98

Commercial
varrógépek
embroidery
machine

hímzőkészülék
PR-600

hímzőkészülék
PR-600

’03

lockstitch
Electronic
Elektromos
zipzárvarró
Elektromos Electronic
huroköltésű
bar
tacker
zigzag lock stitcher
huroköltésű
varrógép
LK3-B430E
LZ2-B856E
gomblyukvarrás
LZ2-B856E
LK3-B430E
6 fejes6 head
elektromos
hímzőkészülék
electronic
embroidery machine
BES-960BC
BES-960BC

Kereskedelmi

’03

’08

Direct
drive
Közvetlen
egyutas
straight lock stitcher
huroköltésű
készülék
S-7200A
S-7200A

Ipari varrógépek
Industrial
sewing
machines

’10

Single needle
direct drive
Electronic
direct drive
Egy varrótűs
egyutas
Elektromos
közvetlen
straight lock stitcher
lockstitch bar tacker
huroköltésű
vezérlésű
huroköltésű
S-7200Cvarrógép
KE-430F
S-7200C
gomblyukvarrás KE-430F

’95

Számítógép-vezérlésű
kötőgép
Computerized
knitting machine
KH-970
KH-970

Munkagépek
Machine
tools

’95

’98

’03

’05

’08

’10

TC-203

TC-22A

TC-32B

TC-S2C

TC-S2D

TC-S2DN

TC-203

TC-22A

TC-32B

TC-S2C

TC-S2D

TC-S2DN

’91
Computer keyboard
Számítógép
Koala
billentyűzet
Koala

Írógépek
Typewriters

’96

’94

Electroic typewriter
Elektromos
EX-530/630

írógép
EX-530/630

Battery-powered personel typewriter
Akkumulátoros
személyi írógép
PY80/50
PY80/50

’97
Color
inkjet
desktop publisher
Színes
tintasugaras
asztali kiadó
DP-525CJ

DP-525CJ

’92
PT-8000
PT-8000

’02

’94
P-touch PC
P-touch
PC

’04

Labeling
Címkéző
system
rendszer
PT-170

’05

Labeling
Címkéző
system
rendszer
PT-18R
PT-170

PT-170

Labeling
Címkéző
system
rendszer
PT-190
PT-190

’04

’07

Label printer
Címkenyomtató
QL-550
QL-550

’92

’96

’00

FAX-170CL
FAX-170CL

FAX-800CL
FAX-800CL

PT-9800PCN
PT-9800PCN

’06

’02

Címkenyomtatók
Label printers

’10

IC tag printer
IC címkenyomtató
RL-700S
RL-700S

Mobile
printer
Mobil
nyomtató
MW-100e
MW-100e

FAX-600
FAX-600

Címkéző

Labeling
rendszerek
systems

’08

Labeling
Címkéző
system
rendszer
PT-24
PT-24

Mobile
printers
Mobil printerek

’10

MW-260
MW-260

PoketJet
PocketJet
PJ-663
PJ-663

’02

’05

’08

FAX-1100CL
FAX-1100CL

FAX-350CL
FAX-350CL

FAX-380DL
FAX-380DL

Fax készülékek
Facsimiles

’94
24-Pin
dot-matrix
24-Pinhigh-speed
nagy sebességű
tűsprinter
mátrixnyomtató
M-9224

M-9224

’94

’99

HL-630
HL-630

HL-1240
HL-1240

’03

’08

’10

HL-5340D
HL-5340D

HL-2240D
HL-2240D

’05

HL-5040
HL-5040

HL-2040
HL-2040

’07

’09

Color lézer
laser allSzínes
All-in-One
in-one
készülék
MFC-9420CN
MFC-9420CN

’95
Black-and-white
laser
All-in-One allFekete-fehér
MFC-4500ML

in-one készülék
MFC-4500ML

’10

MFC-9440CN
MFC-9440CN

MFC-9460CDN
MFC-9460CDN

’01

’03

’05

’08

MFC-8820J

MFC-7820N

MFC-7840W

’97

MFC-8820J

’03

Inkjet All-in-One
Tintasugaras
MFC-7000FC
all-in-one
MFC-7000FC

MFC-150CL
MFC-150CL

Színes lézer

’07

MFC-9800J

MFC-9800J

MFC-7820N

Color
Színeslaser
printers*
lézernyomtatók

’10

HL-3040CN HL-4570CDW
HL-4570CDW
HL-3040CN

Color
Színes
laser
lézernyomtató
printer
HL-4040CN
HL-4040CN

’05

Black-and-white
Fekete-fehér
laser
printers
lézernyomtatók

Color
laser
all-in-one
All-in-Ones*
készülékek

Fekete-fehér

Black-and-white
all-in-one
laser
All-in-Ones
készülékek

MFC-7840N

’04

’06

’08

MFC-5840CN
MFC-5840CDN

MFC-850CDN
MFC-850CDN

’91

Tintasugaras
Inkjet
all-in-one
All-in-Ones

’10

MFC-6490CN
MFC-6490CDN

készülékek

MFC-J850CDN
MFC-J850CDN

Garment
printers
Textilnyomtatók

’07

Inkjet printer

Garment printer
Textilnyomtató
GT-541
GT-541

Tintasugaras
HJ-100
nyomtató
HJ-100

Tartalomszállító
Contents
delivery
systems
rendszerek

’07
Contents delivery
Tartalomszállító
system Einy

rendszer
Einy

’92
On-line

karaoke
system
Online
karaoke
JOYSOUND
rendszer
JOYSOUND

’97

’03

HyperJoy

Online karaoke
rendszer
HyperJoy

HyperJoy V2

HyperJoy V2

’99
Ringtone service

for cellular phone
Csengőhang
szolgáltatás mobiltelefonokhoz

’06

On-line
karaoke
Online karaoke

’09

HyperJoy WAVE

CROSSO

HyperJoy
JS-W1 WAVE
JS-W1

CROSSO

’08
Contents service

EXERMUSIC
Tartalomszolgáltatás
EXERMUSIC

Tartalomservices
Contents

’09

szolgáltatások

JOYBEAT

JOYBEAT

*

*LED
rendszerrel
including
LED system
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