
March 04, 2014 (Irvine, Califórnia) 

A TOSHIBA VENCE O CONTRATO DE PRODUTOS MULTIFUNÇÃO 
COM O DUPAGE COUNTY, ILLINOIS 
O contrato também permite à Toshiba garantir um acordo com a organização de compras cooperativa do 
governo, a National Intergovernmental Purchasing Alliance. 

Após um processo de licitação pública, a Toshiba America Business Solutions, Inc. hoje firma um 
contrato de quatro anos de produtos multifunção (MFPs) com DuPage County, Illinois localizado na área 
metropolitana de Chicago. 

Junto com esse acordo, o provedor principal de serviços de impressão gerenciados (MPS) e inovador de 
soluções de impressão comercial, baseado em Irvine, Califórnia entra em um acordo cooperativo com a 
National Intergovernmental Purchasing Alliance. Através desse acordo, as instituições acadêmicas e as 
municipalidades públicas nos Estados Unidos agora podem adquirir os produtos premiados do  
e-STUDIOTM da Toshiba sob os mesmos termos do contrato com DuPage County. 
 
“O contrato de DuPage County, Illinois com a Toshiba oferece a agências públicas em todo o país uma 
oferta abrangente de produtos multifunção inovadores de um provedor de classe mundial”, informou 
Ken Heckman, vice-presidente da National IPA. 

“A Toshiba está entusiasmada em se tornar o provedor de produtos multifunção da DuPage County e 
preza a oportunidade de otimizar as necessidades de gerenciamento de documentos para os 
funcionários do condado”, disse Larry White, vice-presidente de vendas nas Américas da Toshiba 
America Business Solutions, Inc. “Através de nossa aliança com a National IPA, estamos ansiosos por 
atender as mesmas necessidades de outros órgãos públicos no país visando otimizar seu fluxo de 
trabalho de documentos.” 

Clique para tuitar: A Toshiba vence o contrato de produtos multifunção com o DuPage County, Illinois. 

Informações sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 
independente da Toshiba Corporation, a oitava maior empresa de equipamentos eletroeletrônicos do 
mundo. A TABS é líder em serviços de gestão de documentos (MDS), com especialistas que auxiliam as 
empresas a controlarem a segurança, o fluxo de trabalho e os ambientes de impressão de documentos. 
Com o premiado programa Encompass™ de gestão de serviços de impressão (MPS), a linha e-STUDIO™ 
de impressoras multifuncionais (MFPs), toners e sistemas de impressão de informações/térmicos para o 
setor de varejo, a TABS está liderando o mercado para que as empresas imprimam de maneira mais 
inteligente, trabalhem com mais segurança e conservem recursos. Para obter mais informações sobre as 

http://business.toshiba.com/usa/home.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Toshiba+Wins+Contract+with+DuPage+County%2C+Ill.+-+http%3A%2F%2Fctt.ec%2FgAZdQ%2B+&source=clicktotweet


soluções e serviços Toshiba disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site 
www.business.toshiba.com e assista ao nosso vídeo corporativo no YouTube. 

Sobre a National Intergovernmental Purchasing Alliance 
A National Intergovernmental Purchasing Alliance Company (National IPA) é uma organização de 
compras cooperativa estabelecida para órgãos públicos nos Estados Unidos com o objetivo específico de 
reduzir os custos de compra ao alavancar o volume de grupo. 

Todos os contratos principais oferecidos através da National IPA são publicamente solicitados, 
concedidos através de um processo de solicitação de proposta (RFP) e mantido por um órgão 
público/entidade governamental. A National IPA serve como o canal nacional para oferecer os acordos 
concedidos a órgãos públicos e sem fins lucrativos. Essa estratégia de compras cooperativa oferece 
custos baixos e economia de recursos e tempo aos órgãos participantes. 

Os participantes qualificados incluem:  

• Governo do estado  
• Governo do condado  
• Governo municipal/da cidade  
• Sistemas de educação primária  
• Sistemas de educação superior  
• Área de saúde  
• Outras agências públicas  
• Organizações sem fim lucrativo  
• Órgãos para benefício público 

A National IPA é um programa opcional sem requisitos mínimos de compras e sem tarifas de 
participação. 

A equipe da National IPA de profissionais públicos de compra certificados, especialistas de compra de 
cooperativas e cadeia de abastecimento está comprometida a agregar valor para agências em todo o 
país. Reconhecidos como líderes respeitados na disciplina por seus colegas e fornecedores, essa equipe 
de profissionais capacitados já manteve cargos de compras públicos principais nas áreas de governo do 
estado, governo municipal e educação.  
 
Para obter mais informações visite o site www.nationalipa.org. 
 

http://www.business.toshiba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aSI572OkPlo&list=UUEHsn3Ifx3VORaBDlHglGLA&feature=c4-overview
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