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PREDSTAVITEV

Canon Uniflow

Prihranimo z upravljanjem tiskanja
..Z

optimizacijo in implementacijo celovite rešitve

investicija pa se povrne že v dveh do treh letih..

CANON UNIFLOW

lahko podjetje prihrani tudi do

3%

svoje letne realizacije,

pravimi prijemi le-te znižajo tudi do 30 % letno.
V podjetju MEDIC SISTEMI, d. o. o., ugotavljajo,
da se podjetja še vedno trdno oklepajo načela
»tiskalnik na vsaki mizi in fax v vsaki pisarni«, kar
pa lahko stroške tiskanja dvigne v višave.

Prevzemite nadzor nad vašim tiskanjem
uniFLOW je več kot samo analiza izpisov in rešitev za poročanje - je način, kako dobiti celoten
nadzor nad tiskanjem. V pisarni nam njegove
Tiskanje je še vedno del birokracije, ki ga ne moremo in tudi ne smemo zanemariti. Delovnih
procesov si praktično ne moremo predstavljati
brez izpisa bolj ali manj pomembnih dokumentov. Dejstvo je, da cena tiskalnika ne pomeni
nujno tudi ceno izpisa. Cene kartuš ali tonerjev
pa v veliki večini dosegajo skoraj cene novih
tiskalnikov.
Večina podjetij jemlje stroške tiskanja kot samoumevne, ne zavedajo se pa dejstva, da lahko s

zmožnosti usmerjanja omogočajo, da preusmerimo tiskanje na stroškovno najbolj učinkovite
naprave, glede na velikost in kvaliteto (ČB, barvni). V primeru problemov lahko preusmeri izpise
na alternative naprave, tako da učinkovitost ose-

bja ni okrnjena. V korporativnih repro grafičnih
oddelkih (CRD) nam zmožnost uravnoteženja
obremenitve omogoča, da se tiskanje razporedi
na nekaj različnih tiskalnikov in s tem zagotovi
največja učinkovitost in izkoristek. uniFLOW
upravljanje z iznosom vključuje številne dodatne lastnosti kot so varen način izpisa, namizno
računovodstvo, grozdenje in številčenje del, ki
so narejene tako, da nam zagotovijo največ v
nadzoru tiskanja in stroškov.
uniFlow upravljanje z iznosom

Natančno merjenje uporabe in stroška na uporabnika, delovne skupine ali oddelka - vse to je
enostavno s Canon uniFlow upravljanjem z iznosom. Podrobno poročanje pomeni, da lahko
ustvarimo učinkovito uporabo naših virov iznosa z zmanjšanjem stroškov in strateško postavitvijo naprav, kjer so najbolj potrebne. Je
modularen in nastavljiv, tako da se ga lahko prilagodi potrebam širšega poslovanja ali celo
oddelkom.
(P.R.)
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