PREDSTAVITEV

Kotarjevih 40 let
..40 let je lepa doba. Še posebej za trgovsko in računalniško podjetje.
Brez dvoma lahko podjetju Kotar priznamo, da ima najdaljšo računalniško
tradicijo na Slovenskem..
Pisalo se je leto 1965, ko je gospod Kotar
začel s svojo servisno dejavnostjo. Že takrat
se je povezal s podjetjem Olympia, katerega
opremo, predvsem kalkulatorje, pisalne
stroje, knjigovodske stroje in ostalo, prodaja,
vzdržuje in servisira še danes.
Prva leta delovanja podjetja so bila v znaku
servisne dejavnosti, obseg dela in število zaposlenih delavcev sta rasla, skupaj z njima pa
tudi potreba po prostoru. Iz prvotne lokacije Na
bregu 22 se je podjetje preselilo na Zoisovo
cesto, ko pa je kasneje tudi tam postalo tesno, je sledila selitev v velika poslovna objekta
na Ziherlovi ulici (številki 4 in 6) v Ljubljani, kjer
podjetje deluje še danes. Z rastjo poslovanja
se je podjetje iz servisne dejavnosti preselilo
še na področje trgovine in pridobilo številna
zastopstva uglednih tujih podjetij. Danes je
podjetje Kotar, d.o.o. zastopnik naslednjih
proizvajalcev in njihovih blagovnih znamk:
PQI, MDT ter PMI (pomnilniški moduli in
kartice), Panasonic, SPS (brezprekinitvena
napajanja), Soltek (matične plošče in grafične
kartice), Conceptronic (komunikacijska
oprema), UTAX (digitalna kopirna tehnika
in tiskanje), Iwill (matične plošče), Ositis ter
Executive Software (programska oprema),
Syscan (optični bralniki), Intenso (optični
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mediji) in Hauppage! (TV kartice in kartice za
obdelavo videa).
Z računalništvom so se pri podjetju Kotar
začeli intenzivno ukvarjati pred približno dvajsetimi leti. V tem času so razvili dve osnovni
blagovni znamki, in sicer PC Kotar za osebne
računalnike ter Tranzit za prenosne računalnike. Obe blagovni znamki izžarevata kvaliteto,
saj se v podjetju držijo načela, da v svoje
izdelke vgrajujejo kar najboljše komponente,
zanje pa jamčijo z dolgim garancijskim rokom
(tipično tri leta). Z letošnjim letom uvajajo še
tretjo lastno blagovno znamko, ki že s svojim
imenom "Kopirna tehnika Kotar" daje jasno
vedeti, čemu je namenjena. Strokovnost
in kvalitetno delo sta podjetju prinesli tudi
številne Microsoftove certifikate ter certifikat
ISO 9001.
Ob svoji 40-letnici so za zveste kupce in bralce Računalniških novic pripravili tudi posebno
akcijo, v kateri bomo lahko izbrali med tremi
kvalitetnimi tiskalniki proizvajalca HP. Vse kar
moramo storiti je, da v spodnjem levem kotu
izrežemo kupon in ga odnesemo v podjetje
Kotar - tako nam bodo priznali popust in bomo
tiskalnik lahko kupili po izredno ugodni ceni
(navedene cene ne vsebujejo DDV).

Izbiramo lahko med sledečimi tiskalniki:
1. Laserski tiskalnik HP LaserJet 1010
zmore natisniti do 12 črno-belih strani v
minuti v ločljivosti 600*600 dpi. Tiskalnik
natisne prvo stran v manj kot 10 sekundah
po vklopu, na računalnik pa ga povežemo
preko USB 2.0 vmesnika. Mesečno ga lahko obremenimo z do 5.000 izpisi. Akcijska
cena znaša 23.900 SIT.
2. Barvni brizgalnik HP DeskJet 5740 se odlikuje z izjemno kvalitetnim in natančnim izpisom
(ločljivost do 4.800*1.200 dpi na Premium
Photo papirju), pa tudi hitrost tiska ni od muh,
saj zmore v minuti natisniti do 26 črno-belih
oziroma do 18 barvnih strani. Primeren je tudi
za tiskanje fotografij, saj zna tiskati "do roba".
Denarnico bo olajšal za 17.500 SIT.
3. Večfunkcijske naprave so vse bolj priljubljene, enako pa velja tudi za HP PSC 1315, ki v
sebi združuje barvni brizgalni tiskalnik, optični
bralnik (skener) ter kopirni stroj. Napravi sta
priloženi črna in barvna kartuša, moč pa jo je
opremiti tudi s foto kartušo. Tiskalniški del naprave zmore v minuti natisniti do 17 črno-belih
oziroma 12 barvnih strani, pri Kotarju pa se
napravi HP PSC 1315 ob predložitvi kupona
odrečejo za vsega 19.900 SIT.
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