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PREDSTAVITEV

POT - Projekt Optimizacije Tiskanja

Ste v podjetju na pravi poti?
..Velika večina podjetij se premalo posveča stroškom tiskanja (poraba barve - kartuš, število naprav, poraba papirja, električne
energije …), ki lahko znašajo pet ali celo več odstotkov vseh stroškov podjetja..

Biring je že več kot 25 let med vodilnimi v prodaji in vzdrževanju biro opreme priznanih blagovnih znamk (CANON - zlati partner, SHARP - zastopnik, uvoznik in serviser, IDEAL, HP, RENZ, KYOCERA …), zato so izoblikovali storitev s katero IT
strokovnjakom pomagajo analizirati trenutno
situacijo in predlagajo ukrepe, ki jih podjetje lahko izvede, da si bo v prihodnje zmanjšalo tekoče
stroške uporabe opreme. To storitev so poimenovali POT - Projekt Optimizacije Tiskanja.
Projekt Optimizacije Tiskanja (POT) zajema
naslednje glavne faze:
• 1. Analiza obstoječega stanja biro opreme
• 2. Poročilo o uporabi opreme in predstavitev opcij POT
• 3. Implementacija izbranih rešitev v pilotni
skupini
• 4. Nadaljnja implementacija po terminskem
planu
Trenutna stroškovna 		
problematika podjetij
• Podjetja imajo lahko desetkrat več izpisnih naprav, kot jih dejansko potrebujejo.
• Dnevna izkoriščenost naprav je lahko samo 3 %.
• Tudi z več sredstvi in tiskanjem prevelike
količine papirja so naprave še vedno
neizkoriščene.
• 90 % podjetij ne ve, koliko jih stanejo
pisarniški dokumenti.
• 34 % stroškov tiskanja je povezanih z IT
oddelkom.
• 23 % klicev v službo podpore je povezanih s tiskanjem.

• 5. Polna implementacija v celotnem podjetju
• 6. Stalna podpora in vzdrževanje sistemov
(HARDWARE in SOFTWARE)
Misija podjetja Biring, d. o. o., je, da svojim partnerjem zaokrožijo celoto v njihovem pisarniškem
poslovanju. Z izkušnjami, opremo in storitvami
stranki pomagajo pri zmanjševanju tekočih
stroškov uporabe opreme. Partnerjem nudijo
svetovanje, implementacijo ter vzdrževanje
strojne opreme, programske opreme in celostnih organizacijskih rešitev ter skrbimo za vse njihove potrebe po pisarniškem poslovanju.
Podjetja, ki so jim že zaupala vodenje po pravi
POT-i, so: LUKA KOPER, ISKRAEMECO, ADRIA
AIRWAYS, INTEREUROPA, ZAVAROVALNICA
TILIA, ZALOŽBA KAPITAL in druga.

Luka Koper - Staro se je umaknilo novemu

SHARP MX-3100N, s tem pa smo hkrati vzpostavili
popoln nadzor nad njimi in njihovo uporabo. Vse
namreč nadzira programska oprema Pcounter, ki
beleži aktivnosti, ki se na napravi dogajajo.
Obstoječe namizne in mrežne tiskalnike ter skenerje so tako v upravni stavbi zamenjale nove MF
naprave. Naprava omogoča barvno tiskanje, fotokopiranje ali skeniranje do velikosti formata A3.
Uporabljamo jih s kartico za pristopno kontrolo,
ki jo imamo za odpiranje vrat.
Prednost je, da novi sistem omogoča tiskanje na
katerikoli napravi SHARP v podjetju. Prej je naš
dokument lahko pomotoma kdo odnesel, zdaj to
ni več mogoče, ker je pred tiskanjem potrebna
prijava s kartico. Skeniranje in barvno fotokopiranje je omogočeno vsem uporabnikom, kar prej
ni bilo. Še morda pomembnejša novost je tudi,
da lahko skeniran dokument pošljemo na katerikoli elektronski naslov neposredno iz naprave.
Strošek tiskanja je sedaj nižji za 25-30 % na letni
ravni, kar v našem podjetju seveda predstavlja
velik prihranek, poleg tega pa bo tudi bolj transparentno porazdeljen, saj naprava beleži število
opravljenih operacij po uporabniku oz. njegovem stroškovnem mestu.
Nove naprave so namestili tudi v upravni stavbi
PC Terminal sipki tovori. Do konca letošnjega leta bodo nove naprave zamenjale vse tiskalnike
in fotokopirne stroje v Luki Koper.«

V upravni stavbi so stare tiskalnike in skenerje
ter fotokopirne stroje zamenjale nove MF multifunkcijske naprave. Zakaj je bilo to
potrebno smo vprašali Taja Morela iz Službe
za razvoj informacijskih poslovnih procesov,
ki je skrbel za zamenjavo.
»Naša šibka točka so bili nestandardizirani tiskalniki različnih modelov, zato je prihajalo do
težav. Pojavljala se je tudi potreba po fotokopiranju in skeniranju pri vseh uporabnikih.
V želji, da bi kar najbolj optimalno rešili naše trenutne želje in potrebe ter seveda znižali cene tiskanja,
smo k projektu povabili tudi podjetje Biring, d. o. o. Si želite v vašem podjetju iti po pravi POT-i?
S pomočjo POT-i s strani podjetja Biring, v katerem Ni problem, za POT in vse ostalo se lahko obrnete
smo analizirali obstoječe stanje
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oz. predlogu nove postavitve smo se odločili za fona 01/5895-500 ali e-pošte biring@biring.si. Na
zamenjavo z novimi sodobnimi MF napravami voljo je tudi brezplačna številka 080-2008.   (P. R.)
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skupaj po pravi POT-i

PE Koper, Kosovelov trg 9 , tel.: 05/6261-530, fax.: 05/6261-631,  e-pošta: koper@biring.si
PE Celje, Krekov trg 8, tel.: 03/5411-851, fax.: 03/5483-123, e-pošta: celje@biring.si
PE Maribor, Ul. Heroja Tomšiča 3, tel.: 02/2511-673, fax.: 02/2524-171, e-pošta: maribor@biring.si
PE Novo mesto, Seidlova cesta 6, tel.: 07/3376-270, fax.: 07/3376-271, e-pošta: novo.mesto@biring.si
Spletni naslov: www.biring.si
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