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Večopravilnost – modna muha ali
resnično zmanjševanje stroškov?
..Sedanje večopravilne (multifunkcijske) naprave uspešno nadomeščajo
starejše enoopravilne aparate. Največja plusa sta predvsem prihranek
pri začetni investiciji in stroških obratovanja..
Najbolj očiten prihranek pri nakupu večopravilne naprave je začetna investicija.
Namesto treh ali štirih aparatov tako kupimo
in vzdržujemo zgolj enega. Sodobne večopravilne naprave omogočajo tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje dokumentov,
boljše med njimi pa uporabnikom nudijo tudi
omrežno povezljivost ter tiskanje v barvah.
Še dodatni prihranek uporabniki izkusijo
pri stroških lastništva aparata. Določeni
aparati zaradi (pre)majhne obremenjenosti
ne upravičijo stroška investicije oziroma so
skupni stroški lastništva (TCO; total cost of
ownership) na posamezen izpis preveliki.
Temu se sicer izognemo že z nakupom
večopravilnega aparata, ki je praviloma
bolj obremenjen kot posamezne naprave.
Najlažje je, da izberemo pravi aparat za pravo mesto. Seveda pa ni vse tako rožnato.
V primeru, da nam odpove centralna večopravilna naprava, je zelo dobro,da imamo
na voljo rezerven scenarij in dobro servisno
podporo, ki bo zagotovila, da bo "mlinček"
hitro v formi in nazaj na delovnem mestu.

Tudi cene potrošnega materiala se zelo
razlikujejo med posameznimi proizvajalci in
napravami. V splošnem je potrošni material
najdražji pri brizgalnih tiskalnikih, kjer je
cena črno-belega izpisa praviloma nad 40
tolarji za izpisano A4 stran, medtem ko so
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laserski tiskalniki cenejši, z okoli 6 tolarji na
stran. Trenutno najcenejši pa so večopravilni
aparati, ki so se razvili iz fotokopirnih strojev
(cena A4 izpisa se praviloma v povprečju
giblje pod 4 tolarji). Gre namreč za dve
cenovni politiki proizvajalcev: "Investment
driven", pri kateri je pomembna začetna
investicija, in "Cost driven", kjer prenačijo
(nizki) stroški obratovanja v celotni življenjski dobi aparata. Oziroma povedano po
drugače; nižjo nakupno ceno aparata preplačamo z dražjim potrošnim materialom
in obratno. Zavedati pa se moramo, da
"financiranje" preko potrošnega materiala
tudi nekaj stane.

Večopravilni tiskalniki so tudi prijazni do
uporabnikov in administratorjev, saj nudijo
preko spletnih orodij popoln pregled nad
posameznim strojem. Omogočeno je tudi
ločeno obračunavanje stroškov izpisov, bodisi po oddelkih, uporabnikih ali barvno in
črno-belo. Enako velja za dodelitev pravic
uporabnikom; določeni lahko samo kopirajo, nekateri lahko tiskajo v barvah, pošiljanje
elektronske pošte z aparata ni dovoljeno in
podobne funkcije. Administratorji še nikoli
niso bili bolj zadovoljni.
Glede na veliko številne prednosti, ki jih
ponujajo večopravilni aparati, se bo trend
zamenjave nadaljeval tudi v prihodnje. Z
novimi rešitvami bodo tako podjetja še
učinkovitejša, stroški pa še manjši. Torej,
če želite zmanjšati stroške, pokličite za nasvet podjetje Konica Minolta Slovenija na
telefonsko številko 01/568 05 00, kjer vam
bodo z veseljem pomagali pri izbiri ustrezne
naprave.
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