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Z optimizacijo do končnega uspeha
..Dejstva, da stroški izpisovanja dokumentov v podjetjih dosegajo okoli pet odstotkov prihodkov, se zaveda malokdo. Predsem zato, ker
se stroški tiskanja radi »skrijejo« po oddelkih in jih nihče ne sešteva. Kdor pa jih, mu je jasno, da je naslednji korak optimizacija tiskanja..

Optimizacija tiskalniških storitev, poznana pod
kratico OPS (Optimized Print Services) je nadgradnja storitev upravljanja tiskanja, saj združuje
več področij optimizacije, ki so vsa povezana s
stroškovnimi vidiki izpisovanja dokumentov.
Koncept OPS, ki ga po svetu trži Konica Minolta,
vsebuje kombinacijo svetovanja, naprednih
analiz ter strojne in programske opreme za doseganje kar najboljšega delovanja tiskalniške infrastrukture ter zagotavljanja učinkovitega dela
z dokumenti.

Optimizacije so ključ do uspeha
Cilj optimizacij je zlasti konkretno znižanje stroškov ter bolj tekoči poslovni procesi, ki vsebujejo storitve tiskanja. Našteto je moč doseči z optimizacijo tiskalniške flote, torej premišljeno izbiro
naprav, njihovo postavitvijo v poslovno okolje in
ustrezno implementacijo. Sledi optimizacija poti dokumentov, ki omogoči preusmerjanje opravil na ustrezne naprave, s tem pa se zagotovi kar
visoka produktivnost posameznih strojev. Storitve OPS vsebujejo še optimizacijo finančnega
vidika tiskanja, saj ima podjetje na voljo več možnosti. V koncept OPS sodi še optimizacija na
področju varnosti, ki upošteva vse vidike informacijske varnosti ter skrbi za ustrezno prepoznavanje uporabnikov in ravnanje z dokumenti.
Podjetja imajo možnost odločitve med naku-

Za doseganje najvišje učinkovitosti zmogljivih
naprav v poslovnih okoljih je zaslužna tudi podrobna analiza, ki jo izvede ponudnik še pred
implementacijo novih naprav. Analiza omogoča

ugotavljanje navad uporabnikov ter zakonitosti
izpisovanja dokumentov v posameznem oddelku in na posamezni napravi. Izdela načrt optimalne postavitve tiskalnikov, ki se jo po implementaciji redno preverja v praksi. Ker se pisarniška okolja in navade uporabnikov s časom spreminjajo, je priporočljivo, da se analiza in morebitna optimizacija izvede vsaj enkrat letno. (P.R.)

Učinkovito, varčno in pregledno
»V podjetju Žito smo se odločili za prenovo in
optimizacijo tiskalniških rešitev. Prva je bila na vrsti upravna zgradba v Ljubljani, kjer smo tiskalnike, nameščene v pisarnah, nadomestili z novimi,
večfunkcijskimi napravami na hodnikih. Teh je
manj, saj uspešno upravljajo več funkcij. Poleg
tiskanja, fotokopiranja, skeniranja ter pošiljanja in
sprejemanja faksov omogočajo tudi boljšo logistično razporeditev naprav. Vse multifunkcijske
naprave podpirajo tiskanje na dokumente do
velikosti A3, večina med njimi je barvnih. Opremljeni z zadnjo generacijo naprav, ki jih odlikujeta izredno nizka cena izpisa ter nizka poraba
energije, v podjetju pričakujemo vsaj 20-odstotne prihranke na področju tiskanja. Prihranek bo
lahko celo višji, saj predvidevamo, da bodo uporabniki tiskali manj,« je povedal Matjaž Kurent,
direktor informatike v podjetju Žito, d. d.

Tiskalniki so opremljeni s čitalci kartic, pred tiskanjem se morajo uporabniki nanje prijaviti s
pomočjo pametnih kartic, ki jih že sicer uporabljajo za registracijo delovnega časa. Dodatna
funkcija 'follow me' omogoča uporabniku tiskanje na kateremkoli tiskalniku v sistemu, kar
poveča učinkovitost in hitrejšo dostopnost tiskovin. S tem je omogočena popolna sledljivost uporabniških aktivnosti, na osnovi katerih
v Žitu lahko zelo natančno delijo stroške tiskanja po posameznih stroškovnih mestih. »Zahvaljujoč celovitim storitvam, ki jih ponuja
vzdrževalna pogodba s Konico Minolto, je občutno znižano tudi stanje zalog potrošnega
materiala ter olajšan servis na sami lokaciji. Celovita storitev od analize do implementacije pa
je bila korektno izvedena s strani podjetja Konica Minolta,« je še dodal Kurent.

pom ali operativnim najemom naprav ter različnimi vrstami vzdrževalnih pogodb.

Periodične analize zagotavljajo rešitev
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