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Kako privarčevati 100.000 € letno?
..Večje

slovensko podjetje bo z optimizacijo opreme za izpisovanje in implementacijo programske rešitve

privarčevalo več kot 100.000 €, pri čemer se mu bo investicija povrnila že v dveh letih..

Obvladovanje stroškov poslovanja je ena ključnih
nalog vodstva podjetja, pa naj gre za podjetje, ki
posluje uspešno ali podjetje, ki se sooča s težavami
v poslovanju. Področje izpiso-vanja in upravljanja z
dokumenti je tisto, kjer lahko podjetja prihranijo
veliko, pri čemer ne ogrožajo poslovanja in ukrepi
ne vplivajo na zmanjševanje števila zaposlenih.
Z optimizacijo opreme in vpeljavo ustreznega
sistema za spremljanje stroškov, ki nastajajo pri
izpisovanju, lahko podjetja znižajo te stroške tudi do 30 %. Za boljše razumevanje naj omenimo, da predstavljajo stroški izpisovanja od 1 do
3 % letnega prometa podjetja.
Večina proizvajalcev strojne opreme za izpisovanje (tiskalniki, telefaksi, kopirni stroji) je že
pred leti poiskala razvijalce programske opreme,
s katero je možno hitro in učinkovito spremljanje stroškov izpisovanja in jih posledično omejiti
oziroma optimizirati. Tako imajo danes praktično
vsi ponudniki v svoji ponudbi tudi te programske rešitve. Vendar pa sam podatek, da ima neko podjetje v svoji ponudbi rešitev, še ne pomeni, da jo bo znal uporabnikom primerno predstaviti in jo uspešno implementirati.
Med ponudniki v Sloveniji je trenutno
najuspešnejši Canon, ki je svojo rešitev uniFLOW
Output Manager do sedaj uspešno implementiral že v več kot 20 podjetij. Med drugim je uniFLOW za svojo rešitev izbralo tudi večje slovensko podjetje, ki ima več kot 1000 zaposlenih in
je do sedaj za izpisovanje uporabljajo več kot
500 naprav za izpisovanje. Implementacijo je izvedlo podjetje COPIA, d. o. o. iz Ljubljane, ki je
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največji Canon partner v Sloveniji na področju
poslovnih rešitev. Celotna investicija optimizacije je znašala okrog 200.000 €, analize pa so
pokazale, da bo podjetje letno prihranilo več
kot 100.000 € na stroških izpisovanja. Investicija
se bo podjetju torej povrnila že v dveh letih.
Kot nam je povedal Gorazd Gornjec, izvršni direktor podjetja COPIA, d. o. o., je celoten projekt
trajal šest mesecev, saj je zaradi posebnosti v
delovanju podjetja bilo potrebno poiskati ustrezno strojno opremo, ki bo omogočala spremljanje stroškov izpisovanja iz različnih operacijskih sistemov in tudi posebej prilagojenih programov, ki jih uporabljajo v podjetju.
»Na srečo ima Canon v Sloveniji izredno dobro organizirano tehnično podporo in skupaj z našimi
strokovnjaki smo uspeli najti ustrezno rešitev, ki jo
je naročnik potrdil« nam je še povedal Gorazd
Gornjec, ki nam je povedal, za katero podjetje gre,
vendar ni želel, da se ime podjetja brez dovoljenja
objavi. Povedal je še, da je bil to v Sloveniji dosedaj
največji projekt implementacije uniFLOW-a in da
je COPIA pridobila pomembno referenco, še
pomembnejše pa so izkušnje, ki so jih pridobili njihovi strokovnjaki, saj se zdaj zavedajo, da lahko
vsakemu naročniku poiščejo optimalno rešitev, ki
obsega tako stroj-no opremo Canon, kot module
programske rešitve uniFLOW Output Manager.
Prav modularnost in možnost delovanja v
različnih okoljih je največja prednost rešitve uniFLOW. Uporabnik si lahko namreč sam izbere, katere module bo uporabljal in katere podatke želi
pridobivati. Poleg statističnih podatkov o oprav-
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letno

Ali veste, da več kot 90 % podjetij ne ve,
kakšne stroške izpisovanja ima in jih zato
ne obvladuje in ne ve, kako bi jih znižalo?

ljenih izpisih na posameznem večfunkcijskem
aparatu, uniFLOW omogoča še sistem varnega
izpisovanja, job routing (prenosa posla na drug
tiskalnik), predplačniško izpisovanje, različne
možnosti identifikacije in še marsikaj, s čimer
podjetje lahko spremlja izpisovanje in hitreje
ukrepa v primeru, da je to preveliko.
Rešitve za obvladovanje stroškov izpisovanja,
kot je Canon Output Manager, so za podjetja
koristne, saj prinašajo številne prednosti in
resnične, ne samo navidezne koristi, zato je naša
ocena, da se bo povpraševanje po teh rešitvah v
prihodnje še povečalo.
Podjetjem priporočamo, da pred odločitvijo za
neko rešitev najprej izberejo podjetje, ki je
strokov-no usposobljeno za izvedbo analize, ki
bo pokazala ali in koliko lahko podjetje resnično
prihrani z optimizacijo strojne opreme in implementacijo programske opreme za spremlja-nje stroškov izpisovanja.
Naloga naročnikov, tj. podjetij pa bo, da bo s
pomočjo IT oddelka in ostalih služb izbrala tisto,
ki je za podjetje najprimernejša. Tako s stališča
uporabnosti kot varnosti. To pa pomeni, da bodo, poleg cene, na izbor močno vplivali tudi
drugi dejavniki kot so reference, strokovnost in
zanesljivost izvajalcev in ponudnikov. 
(P.R.)
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