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PREDSTAVITEV

Birografika BORI d.o.o.

Tisk z družbeno odgovornostjo
..Birografika Bori je v prvi vrsti grafično podjetje z dolgo tradicijo in širokim naborom storitev. A v resnici je še veliko več kot zgolj to.
Preberite njihovo zgodbo..

V vsakem podjetju ali organizaciji se slej kot prej
pojavi potreba po tiskanju dokumentov. Tudi
danes, ko večino dokumentov hranimo in
pregledujemo v elektronski obliki, je določene
stvari še vedno treba natisniti. A ker tiskanje s seboj prinaša tudi stroške, mora vsaka organizacija najprej dobro premisliti, koliko in kje bo tiskala. Vsaka organizacija želi poslovati kar se da
racionalno in privarčevati kakšen evro. Vedno
več pa se jih tudi zaveda, da stroška tiskanja in
kopiranja ne predstavlja samo nakup tiskalnika,
ampak je strošek tudi nakup tonerja ali črnila,
servisiranje aparata in nepredvideni stroški, ki lahko nastanejo med obratovanjem. Zato se je
včasih bolje obrniti na strokovnjake, ki se s tiskanjem ukvarjajo profesionalno in poskrbijo, da
so tiskovine takšne, kot je treba.
Med najboljše na tem področju v slovenskem
prostoru spada sodobno grafično podjetje Birografika BORI, ki se lahko pohvali z dolgoletno
tradicijo in široko ponudbo storitev in izdelkov,
povezanih z digitalnim in klasičnim tiskom. A o
tem nekoliko več kasneje. Ko govorimo o Birografiki BORI, je treba poleg njihovega dela izpostaviti tudi, da so nekaj več od povprečne tiskarne. Gre namreč za družbeno odgovorno in
okoljsko ozaveščeno invalidsko podjetje. Ideja za
ustanovitev invalidskega podjetja Birografike
BORI se je porodila konec sedemdesetih let v okviru Društva mišično obolelih Slovenije, danes
Društva distrofikov Slovenije. Osnovna značilnost
podjetja kot invalidskega podjetja je vsekakor ta,
da je izbor proizvodnih programov prilagojen
naravi mišičnih obolenj, ki prinašajo napredujočo
invalidnost. Zaradi tega posamezniki iz skupine
najtežjih invalidov kljub stalnemu zmanjševanju
mišične moči zmorejo ostati dolgo časa aktivni v
svojem poklicu in si sami zagotavljajo lastno socialno varnost. Posledično tudi ves čas stremijo k
uporabi novih tehnologij, ki omogočajo stalno
prilagajanje delovnih mest in s tem ohranjanje
delovne učinkovitosti in ne nazadnje osebne izpopolnjenosti zaposlenih.
Podjetje pa se prav tako lahko pohvali s certifikatom FSC, ki priča o tem, da so v njihovi ponudbi okolju prijazni grafični izdelki, izdelani v
skladu z zahtevami omenjenega okoljskega
certifikata.
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Vzorčen primer dobre prakse v

Sistem elektronskega oddajanja naročil

mednarodnem okolju

Prednost tega sistema za naročnike je v preprostosti delovanja. Sistem naročanja je dostopen
24 ur na dan in sedem dni v tednu povsod po
svetu. Uporabnik potrebuje samo dovoljenje za
dostop in internetno povezavo. Prav tako pa nudi povezovanje med uporabniki, obveščanje po
elektronski pošti in avtomatsko pregledovanje
PDF datotek na enem mestu.

Z obema prestižnima nazivoma, tako s kolektivno blagovno in storitveno znamko invalidsko podjetje, kot z okoljskim certifikatom FSC,
veljajo za vzorčen primer dobre prakse ne samo pri nas, ampak tudi v mednarodnem
okolju, kjer se jih pogosto navaja kot zgleden
referenčni primer dobrega in družbeno odgovornega poslovanja. Sicer pa je Birografika
BORI prepoznana kot ena prvih kopirnic v Sloveniji. Ustanovljena je bila že leta 1980. V devetdesetih letih so začeli načrtno posodabljati svoje podjetje in nadgrajevati ponudbo,
seveda ves čas z vidika potreb in želja strank.
Kopiranju je sledilo enostavno ofsetno
razmnoževanje, potem visokokvaliteten ofsetni tisk, grafično oblikovanje najrazličnejših
tiskovin, vizitk, brošur, katalogov, knjig, plakatov, uvedba črno-belega in barvnega digitalnega tiska in nazadnje še digitalni ofsetni
tisk. Dodatno ponudbo v okviru digitalnih
storitev danes zaokrožujejo še foto knjiga, direktna pošta in ploski tisk, kjer zlasti izstopa
slednji. Ta namreč daje možnost razvoja novih
izdelkov, saj dopušča tisk na različne materiale, kot so steklo, PVC, les in keramika ter
dopušča potisk pisal, žogic, rokovnikov, USB
ključev in drugih polizdelkov.
S širitvijo ponudbe pa je posledično raslo tudi samo podjetje. Danes Birografika BORI velja za učinkovito srednje veliko podjetje s 93
zaposlenimi. Kot navajajo, so bila za razvoj
odločilna investicijska vlaganja v tehnologijo,
ki digitalizira proizvodne procese v podjetju,
in dodatno večplastno izobraževanje vseh zaposlenih.
Kot svojo močno konkurenčno prednost v
primerjavi z ostalimi tiskarnami danes izpostavljajo:

Digitalni ofsetni tisk
V tiskarski dejavnosti je veliko sistemov digitalnega tiska, ki bazirajo na laserski tehnologiji
nanašanja suhega tonerja in inkjet tehnologiji
tiska. V Birografiki BORI pa skušajo naročnikom
nuditi nekaj več s sistemom HP Indigo. Ker
zahtevnejšim uporabnikom laserski izpisi niso
ustrezali, oziroma jim ni ustrezal videz pri
poznejši dodelavi tiskovin, se je razvil digital ofset. To je kombinacija digitalnega upodabljanja
in klasičnega ofsetnega tiska. Videz tiskovin po
dodelavi je enak klasičnemu tisku, zato je
mogoča kombinacija tiska.

Zahtevna knjigoveška dodelava
Svojim naročnikom v Birografiki BORI nudijo
kvalitetno trdo vezavo knjig v manjših ali večjih
nakladah. Lepljene brošure in knjige zašijejo, da
so trajne pri uporabi, naslovnice zaščitijo s plastiko, jih lakirajo z UV lakom ali izdelajo slepi tisk.
Pred tiskom tudi ročno izdelajo vzorce, da ima
izdelek na koncu tudi ličen videz.
Če tudi vi iščete kakovostno tiskarno za svoje tiskovine, lahko več informacij o ponudbi Birografike BORI najdete na njihovi spletni strani
http://www.birografikabori.si/ ali pa se oglasite
v njihovih poslovnih prostorih na Linharotovi 1,
Dunajski 48 ali Dunajski 105 v Ljubljani oziroma
na Industrijski cesti 4b v Izoli. Z veseljem vam
bodo svetovali in pomagali.
(P. R.)
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