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PREDSTAVITEV

HP CLPPU

Cenejše tiskanje s HP CLPPU
..V zadnjih letih so podjetja veliko časa namenila identifikaciji priložnosti za optimizacijo svoje informacijske infrastrukture, povečanje
učinkovitosti ter znižanje stroškov..
Avtor: Mitja Koželj
Mnoga med njimi pa so hočeš nočeš spregledala segment tiskanja in distribucije dokumentov,
ki predstavlja nezanemarljiv del povprečnega
proračuna, ki ga podjetja namenjajo za informacijsko opremo.
Niso redki primeri, ko je tiskanje dokumentov in
kopiranje popolnoma brez nadzora ali pa podjetja sploh ne vejo, koliko naprav pravzaprav njihovi zaposleni uporabljajo, kaj te naprave zmorejo in katere blagovne znamke so. Takšni neoptimizirani sestavi raznorodnih naprav in odsotnost vsakršnega upravljanja z njimi vsako leto
stanejo podjetja tako zaradi slabše produktivnosti zaposlenih kot večjega števila okvar in
splošno previsokih cen izpisov zaradi slabo prilagojene opreme zahtevam delovnih procesov.
Mednarodne raziskave kažejo, da se približno 23
% vseh prijav napak s strani zaposlenih nanaša
na delovanje tiskalnikov in podobnih naprav.
Vse to so razlogi, da podjetja dandanes vse bolj
namenjajo pozornost potrebnim spremembam
ter sklepajo dolgoročna partnerstva v smislu zunanjega izvajanja tiskalniških storitev. Po raziskavah družbe IDC lahko rešitve zunanjega upravljanja tiskalniških zmogljivosti, kot je CLPPU
(Channel-Led Pay Per Use), privarčujejo do 40 %
stroškov tiskanja. Statistika tudi kaže, da stroški
tiskanja lahko predstavljajo od 1-3 % prihodkov

Glavne prednosti programa CLPPU, ki ga
izvaja podjetje ATR.SIS:
•	prvovrstno upravljanje tiskalniškega
okolja,
•	znižanje stroškov tiskanja in povečanje
zadovoljstva uporabnikov,
•	znižanje porabe energije,
•	uskladitev tiskalniške infrastrukture
z vašimi poslovnimi procesi,
•	preprečevanje napak ali okvar pri delovanju opreme,
• 	celotno skrb za delovanje tiskalniške infrastrukture prevzame podjetje ATR.SIS,
•	možnost integracije varnostnih ukrepov
tiskanja ali zajemanja dokumentov,
•	omejitev barvnega, količinskega tiskanja,
oblikovanje uporabniških skupin, izdelava
analiz ...
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srednje velikega podjetja. Zato je CLPPU program še toliko bolj zanimiv, saj lahko z njegovo
pomočjo privarčevana sredstva investirate v
druge poslovne priložnosti ali pa izboljšate svoj
poslovni rezultat.
Zakaj pravzaprav gre? Tekom izvajanja programa t. i. HP Office Printing Solutions Specialist,
kot je podjetje ATR.SIS iz Trzina, tesno sodeluje z vašim podjetjem in skrbi za celotno HP tiskalniško infrastrukturo. Z najemom opreme si
znižate investicijske stroške, si prihranite delo
in skrb za nemoteno delovanje, servisne in
ostale storitve. S predhodno natančno analizo
obstoječega stanja in spremljanja trendov, kar
se izvaja s pomočjo rešitve hgi Print Optimizer
(lastna rešitev partnerskega podjetja HGI), je
mogoče skrbno načrtovati najbolj optimalno
arhitekturo prenovljene ali nove tiskalniške infrastrukture v skladu s potrebami vašega podjetja ali organizacije. Celotni stroški tiskanja tako predstavljajo strošek dejanskih izpisov ter
minimalni mesečni pavšalni znesek, ki vključuje stroške najema in vzdrževanja opreme.
CLPPU program je bil izdelan predvsem za
manjša in srednje velika podjetja, ki na tak način znižujejo stroške investicij v tehnološko
opremo in TCO (Total Cost of Ownership), pridobijo bistveno izboljšan nadzor nad tiskanjem in so deležni najvišje kakovosti storitev z
uporabo vrhunskih HP tiskalniških ali multifunkcijskih naprav.
storitev CLPPU z napravami znamke HP

Danes podjetja od tiskalnikov in multifunkcijskih naprav zahtevajo bistveno več kot nekoč.

Družba Hewlett-Packard ima vodilni položaj na
področju poslovnih tiskalnikov in prednjači pri
inovacijah ter zasnovi tiskalnikov. Po letni raziskavi »Service & Reliability« revije PC Magazine
družba HP na tem segmentu ponuja najoptimalnejše storitve in zanesljivost v neposredni
primerjavi z drugimi proizvajalci tiskalnikov v
Veliki Britaniji. Poleg tega redno prejema najvišje ocene kupcev za storitve in zanesljivost. V zadnjem obdobju se podjetja vse bolj odločajo za
namestitev multifunkcijskih naprav, kjer so vse
funkcije, od tiskanja do optičnega branja, pošiljanja faksov in kopiranja, brezhibno integrirane
v eno samo, zmogljivo napravo.
Korenine podjetja ATR.SIS segajo v leto 1989.
Vse od ustanovitve dalje se umešča med pomembnejše ponudnike informacijskih tehnologij na slovenskem trgu. S pomočjo najnaprednejših tehnologij zagotavlja rešitve, ki znižujejo stroške ter omogočajo hiter odziv na spreminjajoče se poslovne potrebe. Sem sodi tudi optimizacija storitev tiskanja, ki je zaradi oteženih
gospodarskih razmer in večje zavesti o ohranjanju naravnih virov še kako aktualna.
(P.R.)
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