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PREDSTAVITEV

Vibor, d. o. o.

Razumevanje organizacije, in ne samo tiska
..Dejstvo pa je, da tiskalniška flota lahko ustvari nepredstavljive stroške, ki jih ne gre zanemariti..

Bistvena naloga v podjetju Vibor, d. o. o.,

je združevanje naprav Ricoh
in povezovanje sistemov

Naloga podjetja Vibor, d. o. o., je pomagati orga
nizacijam stopiti ven iz delovnih procesov, ki so v
okvirjih ter so dolgotrajni, predragi in zmanjšujejo
mejo produktivnosti. Z obvladljivim, učinkovitim
sistemom se dolgoročno ustvarjajo prihranki, kar
bi posledično vplivalo na preusmeritev sredstev
v podjetju in s tem omogočilo poslovno rast. Z
uporabo preizkušenih orodij strokovnjaki v pod
jetju Vibor, d. o. o., izdelajo analizo tiskalniške flote
in pridobijo vpogled v stroške, ki nastajajo. Obli
kuje se možnost izboljšanja procesov, ki se
sprejme kot kultura v podjetju, in ne le kratkotraj
ni varčevalni program.
Inteligentno orodje zagotavlja:
• popoln pregled nad stroški,
• zagotovljen izkoriščen potencial,
• prikaz prihrankov v poročilu,
• avtomatiziran postopek.

Omogoča:
• OD IZGUB DO PRIHRANKOV: Unikatno pro
gramsko orodje spremlja uporabo naprav in za
gotavlja njihovo popolno izkoriščenost.
• PRIPOROČILA: Nepogrešljivo orodje je na trgu
edino, ki ponuja priporočila za v prihodnje, in ne
samo analiz za nazaj.
• OBVEŠČANJE: Program samodejno obvešča
uporabnika o spremembah in potrebnih na
daljnjih akcijah.

Izreden nadzor nad potekom dokumentov
na večopravilni napravi s poenostavljeno
programsko opremo

Poleg podatkov, ki morajo biti resnično varovani
pred zlorabo, nepooblaščenim dostopom, se lah
ko dokumenti zaščitijo z dodatno programsko op
remo na večopravilni napravi. Z večopravilno
napravo Ricoh bodo vsi podatki varovani pred
zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivan
jem, izgubo, spreminjanjem.
Vsak dokument se obravnava profesionalno in
skrbno. Vse več podjetij postavlja podporo IT (nad
zor) v ospredje strateških poslovnih odločitev in
trendi informacijskih tehnologij vse bolj posegajo

Ricoh Aficio MPC2011SP

Povezovanje različnih
sistemov je odlika podjetja
Vibor, d. o. o. Vas zanima,
kako to naredijo?
Dovolite si upravljati z napred
nimi orodji! www.vibor.si oz.
info@vibor.si.

RICOH predstavlja NOVOST v družini
barvnih večopravilnih naprav

Za razumevanje celotne organizacije pa se poleg
naprednih rešitev predstavlja nova barvna
večopravilna naprava RICOH MP C2011SP, ki je
prvenstveno namenjena zniževanju stroškov.
Nekaj glavnih informacij:
– rešitev, ki znižuje stroške,
– vrhunska kakovost izpisa/slik,
– produktivna naprava (automatic power on/
off, first print 5,5 seconds, single/double sid
ed 20 ppm),
– širok nabor uporabe papirja,
– EKO prijazna,
– omogočen »Workflow«.
Več informacij o tem, na kakšen način poleg
naštetega zmanjšuje stroške, pa lahko pridobite pri
uradnem zastopniku Vibor, d. o. o. 
(P. R.)

Rešitev, ki znižuje stroške

- Vrhunska kvaliteta
izpisa/slik
- Produktivna naprava

(automatic power on/off,
First print 5,5 seconds,
single/double sided 20 ppm…)

www.racunalniske-novice.com

tudi na področje informiranosti pretoka doku
mentov znotraj podjetja.
Poleg identifikacije zaposlenega in števila narejen
ih izpisov ali kopij dobi podjetje na vpogled:
• poročilo za oddelek, posameznika, projekta, kjer
se poleg števila barvnih in črno-belih izpisovkopij dobi podatek o strošku oddelka ali posa
meznika z določenim časovnim obdobjem;
• čas avtentikacije z identifikacijsko kartico;
• poročilo, iz katerega okolja se je tiskalo – PPT,
Word, Excel, Outlook, Explorer in drugo;
• celotno poročilo uporabnika, vključno s stroški
in vsebino tiskanja;
• tisk Follow me na katerikoli napravi v poslov
nem okolju, saj omogoča varen tisk dokumenta
z identifikacijo po vaši izbiri.

- Širok nabor
uporabe papirja
- EKO prijazna
- Omogočen učinkovit
»Workflow«

Vibor, d. o. o.
Brnčičeva 41d, 1000 Ljubljana
Tel LJ: 01 5613321
Tel MB: 02 2502940
e-pošta: info@vibor.si
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