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PREDSTAVITEV

Fujitsu – Skrb za okolje

Šest točk za zeleni IT
..Fujitsu je pred kratkim podal šest točk svojega okoljevarstvenega programa, ki določa nove cilje na poti k čisti tehnologiji in družbeno
odgovornemu poslovanju..

Novi program predstavlja odskočno desko za
doseganje t. i. »zelene politike 2020« in opredeljuje posebne cilje na 18 področjih do stališč o koristi strank in družbe, ki zadevajo notranje reforme
družbe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Ti cilji vključujejo spodbujanje raziskav in razvoja za izboljšanje učinkovitosti na področju IKT
izdelkov nižjega okoljskega odtisa uporabe IKT
storitev in rešitev ter znižanje proizvodnih emisij
toplogrednih plinov.
V zadnjih letih se okoljska vprašanja, s katerimi
se srečujejo podjetja, kot so podnebne spremembe in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
dramatično spreminjajo. Za pomoč družbi in
podjetjem pri doseganju njihovih globalnih
okoljskih ciljev, Fujitsu meni, da je ključnega pomena zagotavljanje sodobnih in inovativnih
okolju prijaznih IKT, kot tudi zmanjšanje okoljskega odtisa družbe same.

S temi novimi cilji, Fujitsu nadaljuje
okoljske pobude odločneje in na
globalni ravni:

1. Krepitev naprednih okolju prijaznih IKT
raziskav in razvoja
Skupina bo delovala v smeri krepitve R & D za inovativne zelene tehnologije, ki lahko pomagajo
doseči nizko-ogljično družbo. Natančneje, Fujitsu
Fujitsu nagrajuje
Vsi, ki boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: »Za
koliko milijonov ton si Fujitsujeva Politika zelenih inovacij prizadeva zmanjšati emisije CO2 med leti 2009 in 2012?«, se boste v spomladanskem
žrebanju potegovali za eno izmed treh »ekotipkovnic« podjetja Fujitsu. Odgovore, skupaj s
svojim imenom, priimkom in naslovom, pošljite najkasneje do 15. junija na elektronski naslov: info.si@ts.fujitsu.com . Žrebanje bo potekalo 17. junija. Namig: skriti odgovor se nahaja
v članku »Šest točk za zeleni IT«
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Posredovani podatki sodelujočih bodo uporabljeni izključno za namen nagradne igre.
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razvija tehnologije, ki bodo več kot dvakrat bolj
učinkovite od obstoječih IKT proizvodov, ki se uporabljajo v podatkovnih središčih naslednjih generacij, mreženju in na drugih področjih. Več kot 35
% na novo razvite tehnologije bodo rešitve za
zmanjšanje obremenitev okolja.
2. Izboljšanje okoljske vrednosti izdelkov
in storitev
Politika zelenih inovacij si prizadeva za
zmanjšanje emisij CO2 za več kot 15 milijonov
ton med leti 2009 in 2012. Da bi dosegli ta cilj,
bo Fujitsu povečal odstotek svojih “super zelenih” izdelkov, ki so izdelani v skladu s strožjimi
okoljskimi standardi na več kot 30 % na novo
razvitih proizvodov. Fujitsu bo okrepil svojo ponudbo izdelkov z vrhunsko okoljsko
učinkovitostjo z vidika energije in virov.
3. Okrepitev prizadevanj za zmanjšanje 	
okoljskega odtisa Fujitsu skupine
Fujitsu bo stalno zmanjševal emisijo toplogrednih
plinov, ki temelji na znanstvenih spoznanjih kot je
ta iz medvladnega foruma o podnebnih spremembah. Cilj je zmanjšati lastne globalne emisije,
povezane s proizvodnjo do 6 %. Del tega načrta
vključuje vzpostavitev novih ciljev pri uporabi obnovljivih virov energije in razširitev njihove uporabe. Poleg tega bo spodbujal javna naročila s strani
poslovnih partnerjev, ki si prizadevajo za omejitev
ali zmanjšanje svojih emisij toplogrednih plinov.
4. Krepitev upravljanja okolja
Fujitsu načrtuje izboljšanje svoje okoljske
učinkovitosti z globalno integriranim sistemom
upravljanja z okoljem ter s spodbujanjem vseh
notranjih organizacij in zaposlenih, da imajo v
mislih okolje pri vseh aktivnostih. Skupina bo tudi spodbujala dodatno implementacijo IKT kot
sredstvo za okoljsko upravljanje in bo še naprej
gradila pametne sisteme upravljanja okolja.
5. Spodbujanje okoljskih dajatev družbi
Do konca fiskalnega leta 2010 Fujitsu načrtuje
izvedbo svojega »Act-Local-System«, ki bo
skrbel za izmenjavo informacij o socialnih prispevkih, ki potekajo na različnih lokacijah po svetu.
Ta sistem bo omogočil izmenjavo informacij o
svojih dejavnostih, tako da bo ukrepe lažje prilagajati potrebam posamezne lokalne skupnosti. Fujitsu si bo prizadeval tudi z sodelovanjem z neprofitnimi organizacijami, nevladnimi
organizacijami itd.

6. Prizadevanja za ohranitev biotske
raznovrstnosti
Da bi zmanjšali vpliv na biotsko raznovrstnost
ter spodbujali možnosti, ki jih prinaša IKT za
podporo biotski raznovrstnosti, bo Fujitsu ustvarili kazalnike za merjenje kompleksnih dejavnikov, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost. S
pomočjo takšnih kazalnikov želi Fujitsu zgraditi
sistem za zmanjšanje lastnega vpliva poslovanja na biotsko raznovrstnost in okrepiti potencial
IKT v podpiranju biotske raznovrstnosti. Podjetje bo prav tako spodbujalo naročila s strani
poslovnih partnerjev, ki sodelujejo v prizadevanjih ohranjanja biotske raznovrstnosti.
Fujitsu Group kot celota, vključno z vsemi organizacijami in posamezniki znotraj njih, si bo
prizadeval za doseganje zgoraj opisanih ciljev
okoljevarstvenega programa. V okviru tega programa želi Fujitsu v ospredje postaviti inovativne zelene informacijske in komunikacijske
tehnologije, proizvode in storitve, ki jih bo sam
aktivno uporabljal, s čimer bo svojim strankam
pomagal, da tudi same prispevajo svoj delež k
skupni viziji – čistemu planetu.
(P.R.)
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