
Soluções Corporativas



QUEM SOMOS

ESTRUTURA

FILOSOFIA DA EMPRESA

Fundada em março de 1982, a Kitani iniciou suas atividades 
dedicada a locação de equipamentos para escritório.

Há 33 anos, desenvolvemos soluções para empresas, buscan-
do parcerias visando inovação e melhorias continuas na prestação 
de serviços, com foco nas áreas de impressão/cópias e soluções 
agregadas que aliadas a tecnologias de ponta, fidelizam nossos 
clientes.

Para garantir serviços com alto índice de satisfação, a Kitani 
possui uma estrutura:

• Racional
• Ágil
• Matriz em São Paulo
• Filiais em São José dos Campos e Campinas.
• Atendimento em todo Brasil.
• Equipe técnica capacitada.
• Estoque de peças e consumíveis.

O fundador da empresa, Sr. Hiroshi Kitani, sempre focou nas 
relações de parcerias entre seus colaboradores, fornecedores e 
clientes.

Os principios fundamentais defendidos por ele são:
• Satisfação dos clientes
• Solidez financeira
• Capacitação dos funcionários
• Melhoria continua
• Inovação tecnológica
A base de nosso crescimento é fundamentada em nossa atitude 

profissional e no compromisso com o cliente.



Outsourcing de Serviços

Bureau de Serviços de Impressão

ECM/GED

Printing Management - Cloud

Soluções de Alto Volume

Sistemas Audio-visuais

NOSSAS SOLUÇÕES

Solução que Permite redução de custos, aumento na produtividade, com 
equipamento de tecnologia de ponta adequados a necessidade da empresa.
Contribuindo para uma melhor gestão na otimização dos documentos, per-
mitindo a empresa cuidar somente do seu core business.
Os documentos inutilizados, podem conter informações confidenciais e para 
o descarte dos mesmos, disponibilizamos soluções para fragmentação com 
padrão de segurança dentro das normas DIN.

Software de 
controle

Instalação de uma Central de Impressão na empresa com todos os equi-
pamentos necessarios, com atendente dedicado para administrar todos os 
documentos que são produzidos na empresa.

Sistema de Gerenciamento de Documentos que 
engloba desde a captura, armazenamento e recu-
peração dos mesmos. De forma rápida e segura, os 
documentos da empresa ficam armazenados indexa-
dos para fácil pesquisa e acesso quando necessário.

Captura
Gerenciamento 

e Storage
Acesso e 

Utilização

Gestão completa de todos os processos de documentos 
da empresa englobando soluções de software para 
gerenciamento e billing por usuário. Controle total dos 
custos gerados na documentação de toda a organização

Solução de Impressão de alto volume com aplicação de 
Dados Variáveis nos documentos. Gerenciamento das 
tarefas em documentos P&B e coloridos

Projeto, instalação e locação de equipamentos para salas de video-conferência, reunião 
e  seminarios. Possibilidade de alocar mão de obra para gerenciar, instalar e administrar 
parque de sistemas de projeção.

Software de 
controle



Kitani Locação e Comércio de Equipamentos Ltda
Rua Santo Irineu, 134 - Saúde

CEP 04127-120  -  São Paulo - SP
Tel.: (11) 5574-8677
www.kitani.com.br

Conheça nossas soluções desenvolvidas para alguns segmentos

Hospitalar Indústria Gráficas Juridico Engenharia e 
Construção

Logística Varejo Educacional

 ECM / GED
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