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Več funkcij? To-šiba!
..Multifunkcijski tiskalnik ali samostojna naprava? Nakup ali najem? Narava ali denar? Vse to so vprašanja, s katerimi se soočamo ob
nakupu novega tiskalnika. Če vas zanima, kaj si o tem misli Toshiba, berite dalje..

multifunkcijskih napravah Toshiba. Ker so tovrstne naprave običajno v skupni rabi večih uporabnikov, je potrebno preprečiti mešanje izpisov
različnih uporabnikov in poskrbeti tudi za varnost izpisov pred nezaželjenimi pogledi, kar se
zagotavlja z že vključenima funkcijama HOLD in
PRIVAT print. Za nadzor uporabe in za dostopanje preko web vmesnika je priloženo internetno
orodje TOP ACCES.

Skeniranje
Multifunkcijska naprave TOSHIBA imajo veliko
prednosti pred samostojnimi napravami: konfiguracija je bolj izkoriščena, stroji so robustnejši,
vzdrževanje je cenejše, multifunkcijske naprave so
bolj raznolike glede mogočih formatov in gramatur papirja, manipulacij z dokumenti ... Pri Toshibi je
velik poudarek na enostavnem načinu uporabe,
tako za uporabnike kot za administratorje.

Pretok informacij znotraj podjetja in navzven mora
biti hiter, zanesljiv in preprost. Multifunkcijski stroji
Toshiba omogočajo najenostavnejše skeniranje na
želeno mesto v računalniškem omrežju – preko
12.060 bližnjic. Do bližnjic dostopamo s pritiskom
treh tipk. S posamezno bližnjico je določena
končna mapa, format, ločljivost in ostali parametri,
ki so pomembni za dokument v elektronski obliki.

Financiranje

Optimizacija

Denar, ki bi ga morali sicer plačati, raje naložimo
v svojo primarno dejavnost, dobavitelju za stroj
pa plačujemo le najemnino in vzdrževanje.
Naprave so namreč podvržene tehnološkemu
zastarevanju, ki se mu lahko izognemo z najemom – v primeru najema se stroji menjujejo
precej hitreje, kot pri nakupu. V podjetju TIFT
sodelujejo s finančnimi partnerji, ki nam lahko
svetujejo glede financiranja.

V podjetju Tift, d. o. o., pristopajo k optimizaciji
produkcije dokumentov z modelom e-consulting. Premikajo se od določitve ciljev, preko
meritev in posnetkov trenutnega stanja, analize
rezultatov meritev, optimiziranja, implementacije optimizirane situacije, pa do kontrole in stalnih izboljšav. Rezultat takega sistematskega pristopa je poleg povečane učinkovitosti tudi
znižanje cene lastništva (cena naprave + stroški
vzdrževanja) za 15-35 %.

Tiskanje
Tiskanje iz raznih poslovnih aplikacij in različnih
okolij je lastnost, ki jo administratorji cenijo pri

Varnost
Multifunkcijsjke naprave Toshiba imajo stan-

dardno in opcijsko opremo, ki omogoča, da se
znebimo skrbi z vdori v sistem, ki bi utegnili uporabo stroja izkoristiti v negativni smeri: zaklepanje stroja s kodo, možnost uporabe stroja
po predhodni registraciji z brezkontaktno kartico, Scrambler board modul, ki ščiti podatke,
hranjene na disku stroja (adresar ipd.), Data
overwrite modul, ki ščiti ‘’ostanke’’ tiskanih in
skeniranih dokumentov na disku stroja, IP/MAC
filter, ki dovoljuje dostop do stroja samo izbranim računalnikom, in IP Sec modul, ki ščiti
napravo pred vdorom od zunaj.

Stroški vzdrževanja
Toshiba ponuja tudi brezplačno programsko
opremo EFMS, ki omogoča administratorju opazovanje stroja s vidika določenih funkcionalnosti, predvsem pa s stališča obremenjenosti – iz
enega centra je mogoče naenkrat opazovati
več naprav. Poleg tega Toshiba tesno sodeluje s
podjetjem YSoft, ki je ponudnik programskega
paketa SafeQ – vrhunskega orodja za popolno
kontrolo tiskanja in kopiranja, ter dostopanja do
stroja s pomočjo brezkontaktnih kartic.

Ekologija
Multifunkcijske naprave Toshiba se ponašajo z
izjemno nizko potrošnjo energije (v stanju mirovanja le 1 W moči), visoko stopnjo ekološke
razgradljivosti stroja po koncu življenjske dobe
in aktivnemu vključevanju v okoljevarstvene
projekte, kot je projekt Carbon Zero za
zmanjšanje emisije CO2 v ozračje, kjer so
vključeni tako proizvajalec kot uporabniki.  (P.R.)

MOŽEN

Naučite HUD brati / prepoznati Word in Excel.
S pomočjo Toshiba e-BRIDGE Re-Rite je to mogoče!
Več informacij na: http://www.rerite.com.au
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