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HISTÓRIA

Fundada no ano 2000 com atividade inicial 

venda de suprimentos. No ano seguinte tornou-se 

revenda e assistência técnica da marca Ricoh, 

passando a comercializar equipamentos.

Em 2002 com intuito de atender uma nova 

demanda de mercado, mudou o foco e especializou-

se em outsourcing de impressão, passando a ocupar 

sede própria em Jucutuquara, Vitória-ES.

A sede em 2005 foi totalmente reestruturada 

com instalações amplas e modernas. Em 2007 

certificou-se com o padrão de qualidade PRODFOR e 

em 2014 passou a oferecer soluções em gestão 

eletrônica de documentos.

Atualmente possui cobertura de âmbito 

nacional assegurada por uma estrutura com softwares 

de monitoramento e técnicos treinados para 

atendimento com total eficiência e rapidez. Já são 

mais de 2000 equipamentos instalados e negociados 

com clientes de renome. 



COMPROMISSO

Política de Qualidade:

“Oferecer soluções eficientes em impressões e gestão 

de documentos que superem as expectativas dos 

nossos clientes, com produtos e serviços de 

qualidade, profissionais capacitados e motivados, 

visando o crescimento da empresa”.

Missão:

“Entender e ser proativo às necessidades dos nossos clientes, propondo 

soluções diferenciadas que superem suas expectativas”.

Visão:

“Ser reconhecida como a melhor empresa de soluções de impressão e 

gestão de documentos do Espírito Santo”.

Negócio:

“Oferecer soluções corporativas em impressões e gestão de 

documentos”.

Valores:

“Proatividade, Comprometimento, Inovação, Melhoria contínua, Ética 

profissional, Planejamento e Organização”.



SEJA UM PARCEIRO

Agende uma visita com nossos consultores, 

eles farão uma análise para oferecer a solução de 

gestão documental mais adequada para seu negócio.

• Outsourcing de sistemas de impressão;

• Bureau de digitalização e impressão;

• Monitoramento de parque de impressão;

• Correção de provas e processamento de pesquisas;

• Indexação automática e tratamento de documentos; 

• Gerenciamento de fluxo de demandas; 

• Gestão eletrônica de documentos;

• Bilhetagem de cópias e impressões;

• Venda de equipamentos e suprimentos;

•Terminal de auto atendimento

de impressões.



OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

O outsourcing de impressão não se resume 

em locação e instalação de copiadoras, impressoras 

ou multifuncionais por um determinado valor mensal. 

Contamos com profissionais altamente qualificados, 

consultoria para garantir a escolha de hardwares e 

soluções adequadas a necessidade do cliente, além 

do gerenciamento do parque, suporte técnico e 

provisão de insumos. Tudo com o objetivo de  

maximizar qualidade e disponibilidade dos 

documentos em seu ambiente de trabalho, permitindo 

seus parceiros concentrar esforços em sua área de 

atuação no mercado.



BUREAU DE DIGITALIZAÇÃO / IMPRESSÃO

Bureau é um termo de origem francesa cujo 

significado é “escritório”, "repartição" e “agência”. É 

um estabelecimento onde se realizam trabalhos 

administrativos e outros negócios relacionados com a 

atividade da empresa. A ELCMAR oferece serviços de 

digitalização e impressão em sua própria sede com 

intuito de extrair essa responsabilidade do cliente.



MONITORAMENTO DO PARQUE DE IMPRESSÃO

Através  de softwares conceituados no 

mercado a ELCMAR monitora remotamente 

informações importantes dos equipamentos como 

contador, níveis de toner, alertas de manutenção 

entre outros, possibilitando um serviço pró-ativo e 

cada vez mais preciso. 



CORREÇÃO DE PROVAS

A ELCMAR utiliza para esta solução o 

software Remark que trabalha com (OMR) 

reconhecimento de marcas ópticas. Ele automatiza o 

processo de captura de dados marcados 

em formulários de documentos, tais como pesquisas 

e provas.

No fim os dados são processados e 

transformados em diversos relatórios, gráficos ou 

arquivos exportáveis para ERP’s.



BILHETAGEM

Permite aos gestores monitoramento de 

todas as impressões na empresa, sabendo onde, 

quando, o que e quem realizou os trabalhos. O 

controle reduz gastos e ainda faz com que os 

usuários utilizem os hardwares de maneira 

responsável, imprimindo apenas o que é necessário.



ELCMAR GED

A Gestão Eletrônica de Documentos é mais 

nova solução oferecida pela ELCMAR. 

Em termos gerais, trata-se de um conjunto de 

tecnologias que permite a sua empresa organizar e 

gerenciar seus documentos e processos em forma 

digital, com acesso fácil, rápido e seguro.



INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS

Para que os documentos sejam inseridos em 

um software GED é necessário que sejam indexados. 

A ELCMAR utiliza ferramentas para executar este 

procedimento de maneira automática, embarcado em 

um multifuncional por exemplo. Esse conjunto de 

tecnologias traz a possibilidade da aplicação de OCR, 

leitura de códigos de barra, interpretação de xml de 

Notas Fiscais eletrônicas, entre outros ajustes 

definidos para surpreender a necessidade do cliente.



FLUXO DE TRABALHO

Crie, gerencie e monitore fluxos de trabalho 

com ferramentas apropriadas para esse serviço.



TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO

Possibilita os usuários imprimirem com 

agilidade e flexibilidade, integrado a toda qualidade 

de serviços de impressão ELCMAR. Utilizado em 

centros comerciais, atendimento público e 

instituições educacionais. 



VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

Revenda autorizada das marcas RICOH, 

SAMSUNG, FUJITSU E ZEBRA. Possuímos amplo “line-up”.



CASES DE SUCESSO
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