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PREDSTAVITEV

Kaj se nam izplača kupiti?

Barvni laser ali barvni gel?
..Pred nakupom tiskalnika moramo razumeti nekaj osnov, s pomočjo katerih bomo lažje razumeli, kaj je primerno za nas. Laser ali gel?..

Odločili smo se kupiti barvni tiskalnik. Polni energije pričnemo klikati po
spletnih straneh. Že po nekaj minutah ugotovimo, da je ponudba barvnih
tiskalnikov več kot zadovoljiva, da so cene različne, da vsak ponudnik hvali svoj proizvod in poudarja tehnične lastnosti ter prednosti pred
konkurenčnimi modeli. Nenadoma odločitev kaj kupiti postane nočna
mora. Na naslovno vprašanje “Kaj se nam izplača?” ne dobimo preprostega odgovora. Kupovanja naprav smo se lotili nekoliko drugače.
V naslednjih vrsticah lahko preberete, da odločitev o tem, kaj se nam
izplača kupiti, sploh ni tako zapletena, če ob nakupu upoštevamo
nekaj osnovnih dejstev.
Nakup stroja smo načrtovali v dveh korakih. V prvem koraku opredelimo
osnovne tehnične lastnosti naprave, kar je lažji del naloge.

Dražji barvni tiskalnik SPC420dn je boljša izbira. Pri narejenih 16.000
barvnih izpisih se povrne razlika ob nakupu dražjega modela.

Barvni gel tiskalnik je cenejši od laserske naprave.

Tako določimo:
• Količino in intenzivnost izpisovanja (dnevno ali enkrat tedensko, veliko
izpisov v kratkem času …
• Tehnične lastnosti naprave: mrežni priključek, USB, dvostranski izpis, A4
ali A3 format
Drugi del naloge je finančna primerjava ponudb med seboj. Običajno je
to tisti del, ob katerem večina bodočih lastnikov obupano ugotovi, da je
nemogoče primerjati posamezne naprave med seboj. Pa temu ni tako.
Osnovno vodilo za finančno primerjavo (kar nas pri nakupu vedno najbolj zanima) je skupni imenovalec za vse stroje, na osnovi katerega naredimo primerjavo.
Torej sledi drugi korak. Od ponudnika pridobimo podatke o življenjski dobi
stroja in ceni za A4 natisnjeno stran (cena izpisa za A4 mora vsebovati ves
potrošnji material od barve do bobnov in recimo kita za vzdrževanje, skratka vse, kar stroj potrebuje za nemoteno delovanje, razen servisnih storitev).
Nismo se pustili speljati na led samo s podatkom o ceni barve oz. tonerjev,
saj nam samo podatek o ceni barve ne zadostuje za izračun poštene cene
vzdrževanja (razen v primerih, ko sta barva in boben v enem kosu, na to
vas mora ponudnik opozoriti).
www.racunalniske-novice.com

Iz pridobljenih podatkov zlahka sami izračunamo, kateri tiskalnik je cenovno ugodnejši. Pomembno je, da ne primerjate med seboj samo nakupne
cene naprave. V velikih primerih se izkaže, da je nakup dražjega stroja v
bistvu boljša odločitev od cenovno ugodnejše naprave.
Za boljše razumevanje smo vam pripravili dva grafična prikaza primerjave
RICOH barvnih tiskalnikov. Zanimivo pri tem je, da se izkaže cenejši barvni
gel tiskalnik GX3300N za boljšo izbiro kot laserski barvni tiskalnik SPC220n.
Obratno pa je ob primerjavi dveh laserskih tiskalnikov dražji tiskalnik
SPC420dn boljša izbira.
Primerjali smo skupni strošek lastništva – SSL strošek (nakupno ceno stroja skupaj s ceno izpisa za A4 formata).
Brez opisnega postopka nakupa nam verjetno nikoli ne bi uspelo
izluščiti dejstva, da se nam za manjši obseg tiskanja izplača kupiti gel
tiskalnik GX3300n, pa čeprav velja prepričanje, da gel tiskalnik izpisuje
dražje kot laserski barvni tiskalnik. V bistvu je vse odvisno od količine
izpisa in življenjske dobe naprave.
Priporočamo vam, da se za podrobnejše informacije obrnete na zastopnika
RICOH naprav v Sloveniji ali obiščete njihovo spletno stran www.vibor.si (P.R.)
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