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Viborjeve rešitve MPS upravljanja s tiskanjem
..Tiskalniška flota lahko ustvarja nepredstavljive stroške, ki jih ne gre zanemariti..

Danes je v podjetjih porast iskanja prihrankov in
področje tiska je lahko eno od prvih ukrepov za
zmanjševanje stroškov. Tako kot se delajo
strateški plani na ravni podjetja za nekaj let vnaprej, se je treba lotiti tudi planiranja in opremljanja s floto naprav.
Ključnega pomena je, da se nikoli ne odločajte
za najcenejšo izbiro, saj vas lahko ravno ta izbira v petih letih stane precej več, kot je bilo videti na prvi pogled. Potreben je celostni pristop pri upravljanju s tiskanjem, saj vsaka organizacija »diha« drugače in ima različne potrebe.
Celostni pristop pomeni natančno analizo trenutne flote naprav, vedenje zaposlenih in usklajevanje s potrebami zaposlenih ter dejanskim
trenutnim stanjem.
Viborjevi strokovnjaki s portfeljem Ricoh (multifunkcije, tiskalniki in drugo) zagotovijo najbolj
optimalno floto naprav glede na posnetek stanja, potreb v podjetju in prikaz TCO – celoten
strošek lastništva brez tveganj za nepredvidene
stroške v prihajajočih letih sodelovanja. Poleg
flote naprav se lahko organizacije odločajo med
rešitvami za varno upravljanje z dokumenti in
avtentikacijo na napravi, kjer pa se lahko ustvarjajo tudi pravila in način tiska.
Uniformiranost. Ricohova nova generacija si
deli enako zasnovano platformo. Prednost
združene platforme je skupna raba, saj lahko
ponudi enotno rešitev za potrebe različnega
pisar
niškega poslovanja. Visokozmogljiva
naprava lahko ponudi oddelčno rešitev,
naprave z nižjo hitrostjo, ki so dnevno v uporabi v organizaciji ali podjetju pa združujejo
enakost in s tem bistveno olajšajo upravljanje

naprav zaposlenih ter povečujejo zadovoljstvo, medtem ko upravljajo z dokumenti na
vseh napravah, ki imajo enako zasnovano
platformo. Vsi zaposleni, ne glede na velikost
delovne skupine ali omejitve proračuna po
oddelkih ali posameznikih, lahko dostopajo
do enake tehnologije, ki jo ponuja Ricoh.
Naprave Ricoh so zasnovane z Ricohovo novo
arhitekturno generacijo kontrolerja in z njo
izboljšujejo dostop do informacij, avtomatizirajo proces dokumentov in skrb za varnost dokumentov. Nova generacija lahko vsebuje rešitve
delovnih procesov.
Zajem dokumentov. Ključen dejavnik je razumevanje tok dokumentov v organizaciji, še

posebno, če imajo »zajemna mesta« za skeniranje dokumentov, saj je v tem primeru
pomembno pravo svetovanje. Praksa kaže, da
imajo na zajemnih mestih visokozmogljive
kopirne stroje, ki imajo tudi izjemno hitrost
skeniranja. V tem primeru se lahko stroški več
kot prepolovijo, saj je investicija visokozmogljive kopirne naprave lahko tudi do nekajkrat
višja od profesionalnega skenerja, ki je namenjen zajemu poslovne dokumentacije za
elektronsko poslovanje v podjetju.
V ta namen je na voljo širok nabor profesionalnih skenerjev različnih proizvajalcev, glede katerih vam lahko svetujejo. Več informacij dobite v
podjetju Vibor, d. o. o. 
(P. R.)
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