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PREDSTAVITEV

Tift

Manj denarja za več učinkovitosti?
..Je možno večjo učinkovitost zagotoviti ob hkratnem prihranku denarja? Katere so tiste težave, ki danes pestijo podjetja in posameznike
in kakšne so najboljše rešitve?..
Omejevanje in preprečevanje dostopa

Podjetja, pa tudi posamezniki, se danes srečujemo z raznimi omejitvami oziroma novimi smernicami poslovanja. Povečujejo se predvsem potrebe po povečanju učinkovitosti ter zmanjševanju
stroškov. V tej luči, in v luči prilagajanja sodobnemu tiru poslovanja, je tako zaželena optimizacija
delovanja pisarniških naprav in delovnih procesov, v smislu pospešitve pretoka dokumentov in
informacij ter lociranju nastanka stroškov.
Poleg optimizacije in povečevanja učinkovitosti
so na tapeti tudi povečevanje varnosti ter omejevanja dostopa, ne smemo pa pozabiti niti na
naravi prijazen način uporabe pisarniških naprav oziroma t. i. zeleno tehnologijo.

Optimizacija uporabe
Načinov optimizacije poslovanja je več, vse pa
bi se morale začeti s korektno vpeljavo pretoka
notranjih informacij preko elektronske pošte ter
uporabo uporabniških profilov, s čimer poleg
lociranja uporabe dosežemo merljivost le•te.
Pomemben mejnik predstavlja tudi premagovanje strahu pred uporabo moderne tehnologije. Za dosego celovite optimizacije je seveda
nujno potrebna tudi centralizacija naprav, kjer je
to seveda mogoče, saj lahko ta znatno poveča
raznovrstnost uporabe. Zakaj bi npr. morala
imeti vsaka miza svoj tiskalnik?

Mnoga podjetja se že spoprijemajo z omejevanjem dostopa do nekaterih pisarniških, pa
tudi drugih naprav. Vsi namreč poznamo scenarije tiskanja domačih
gradiv v podjetjih, kar lahko predstavlja le dodatno breme v proračunski luknji. Moderna strojna in
programska oprema omogočata
različne načine preprečevanja dostopa do naprav ter omejevanja dostopa do določenih funkcij, ki jih določeni profili zaposlenih pri svojem delu ne potrebujejo.
Sodobna oprema prav tako omogoča sledenje
uporabe naprav ter zaščite podatkov na njihovih trdih diskih, s čimer se lahko izognemo marsikateremu neljubemu dogodku.
Posebna ponudba za bralce Računalniških novic
Podjetje Tift nudi zvestim bralcem osnovno
analizo tiskalnega parka in predstavitev alternativne rešitve povsem brezplačno! (Storitev sicer stane 500,00 € + DDV).

Lociranje stroškov tiskanja in kopiranja?
Aktualna strojna in programska oprema omogočata različne vrste identifikacije uporabnikov
ter posledično natančno lociranje stroškov, povezanih s tiskanjem in kopiranjem. Predvidene
stroške lahko tako delimo po stroškovnih mestih in projektih, sprotno analiziranje uporabe
posameznih naprav pa omogoča fleksibilnost
pri reorganizaciji podjetij.

Bodimo zeleni
Pravilna izbira tipa naprav in njihova primerna
uporaba lahko bistveno prispeva k varovanju
okolja. Z uporabo t. i. ‘'eko profilov'', ki ne zmanjšujejo učinkovitosti uporabe, so lahko vplivi na
okolje bistveno nižji.

Kako nam lahko pomaga podjetje Tift?
Strošek tiskanja lahko doseže tudi do 5 % celotnega prometa podjetja! Stroške tiskanja
lahko znižamo tudi za 40 % • odvisno od začetnega stanja in možnosti sprememb.
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gramske opreme, ki bo nudila optimalno podporo človeškim virom pri doseganju najboljših
poslovnih rezultatov,
• svetovanjem, prodajo, vpeljavo in kostumizacijo programske opreme za nadzor tiskanja, kopiranja in skeniranja,
• svetovanjem glede standardizacije strojne in
programske opreme za posamezna delovna
mesta in delovne procese,
• svetovanjem v zvezi z ekološko osveščeno
uporabo pisarniških naprav,
Kot zadnjo lahko izpostavimo verjetno najbolj
celovito storitev podjetja Tift, sistem e-Kompas.
Sistem se je izkazal kot zelo učinkovit, saj se skozi projekt dotaknejo tako obstoječega stanja v
podjetju, odkrivanja dejanskih potreb, izvedbe,
korektur in vzdrževanja oz. nadzora novega stanja. Sistem e-Kompas nam torej pomaga odkriti
skrite stroške, povezane z vso našo opremo,
hkrati pa pripomore k zmanjševanju teh stroškov v celem podjetju in v vsakem uradu.
Pri svojem delu poleg bogatih izkušenj in teoretičnega poznavanja problemov, uporabljajo
programsko opremo in module, ki omogočajo
enostavnejši in natančnejši zajem in obdelavo
informacij, ki jih potrebujemo za končni izdelek
- optimalno rešitev.
Dober primer je podporni modul e-Consulting,
ki je kompleksna programska rešitev, ki omogoča obdelavo pridobljenih informacij o zatečenem stanju flote tiskalnikov, kopirnih strojev in
multifunkcijskih naprav in oblikovanje optimalne alternativne rešitve.
Optimizirana rešitev je vedno argumentirana s
stroškovnega, uporabniškega, upravljavskega in
administratorskega vidika.
(P.R.)

Pri podjetju Tift se ukvarjajo s:
• svetovanjem in izvedbo optimizacije tiskanja,
• svetovanjem o pospešitvi pretoka informacij in
dokumentov,
• svetovanjem pri prenovi flote strojne in pro-
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