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WEBSI SPLETNI PRVAKI

Najboljši digitalni projekti v Sloveniji

Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana

Skupina WEBSI Spletni prvaki je že tretjič nagradila najboljše digitalne projekte v Sloveniji. Poslovna in strokovna žirija, skupaj
54 članov, je ocenila 79 projektov in izmed njih naziv generalnega spletnega prvaka podelila Droga Kolinski in Agenciji 101 za Facebook stran Nosečka MG (ki je hkrati zmagovalni projekt v kategorijah družbena omrežja in najboljše uredništvo). Naj digitalna
agencija 2014 je postal Renderspace, zmagovalec ljudstva pa projekt Naredivrt.si, kjer je podjetju Unichem pomagal AV studio. V
kategoriji družbeno odgovornih projektov je zmagal Zavod Zadnje upanje s spletno stranjo, ki so jo zasnovali ob pomoči Parsek
komunikacij. Med inovativnimi digitalnimi projekti je zmagal Telekom Slovenije s #TvitajmoZaNase, med javnimi organizacijami
prenovljena spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana, pri medijih
pa Planet Siol.net z Zgodbe TSmedie. Zmagovalna mobilna aplikacija je EuroBasket 2013 Official App, ki so jo pripravili v agenciji Zadrga, zmagovalec med posebnimi digitalnimi projekti Mercator s svojim profilom ter dogodki na Twitterju. Pri poslovnih
spletnih straneh je zmagala agencija Sonce.net s svojim spletnim
mestom (ki je hkrati prejelo nagrado za najboljšo uporabniško izkušnjo), v kategoriji turizem in prosti čas agencija ENKI za projekt Zaobljuba.si, v kategoriji najboljše oblikovanje pa Orto video
scroll website, kjer je Si.mobil uspešno sodeloval z agencijo Sonce.net. Projekt se je letos končal z WEBSI dnevom oziroma prvim
simpozijem o digitalnih komunikacijah.

V PAKETU
NEOMJENI D
IMAM SIM 2
VKLJUČEN
BREZPLAČNO

Izbral sem paket Mobitel Neomejeni D, ki ima storitev SIM 2
vključeno brezplačno in je zato prava izbira za vse, ki poleg
mobitela uporabljamo tudi tablico. Eno SIM-kartico imam
v mobitelu, drugo pa v tablici, všeč mi je, da se vključene
količine paketa porabljajo na obeh karticah hkrati. Paket
vključuje neomejeno količino minut za klice v vsa slovenska
omrežja ter neomejeno količino SMS-/MMS-ov in prenosa
podatkov, kjer velja princip pravične uporabe storitev
prenosa podatkov - po preseženi vključeni količini podatkov
(15 GB) se hitrost podatkov zmanjša. Paket vključuje
resnično vse, kar potrebujem - tudi brskanje po spletu v
najhitrejšem mobilnem omrežju LTE/4G.

TViN SHRAMBA S

Naročniki storitev Mobitel in SiOL imamo na voljo brezplačen
paket TViN Shramba S s 5 GB prostora v oblaku, sam pa
sem raje izbral paket TViN Shramba L, ki mi za 3 EUR na
mesec omogoča kar 50 GB prostora v oblaku. Zame je ta
storitev praktična, saj mi omogoča hiter dostop do svojih
fotografij in posnetkov prek tablice, prenosnika, mobitela
in televizije (BOX). Pri tem je prenos podatkov prek
mobilnega omrežja Telekoma Slovenije brezplačen,
dokumenti pa so varno shranjeni na strežnikih v Sloveniji.
Za naročilo sem obiskal www.tvin.si.

TopTrio HBO

Izkoristil sem akcijsko ponudbo in izbral paket TopTrio
HBO, ki mi zagotavlja najboljšo ponudbo televizije,
interneta in telefonije. Paket vključuje spletno televizijo
TViN. Ker sem hkrati naročnik storitev Mobitel in SiOL
imam prenos podatkov za spremljanje več kot 80
TV-programov prek TViN-a v mobilnem omrežju Telekoma
Slovenije brezplačen. Kot nov naročnik storitev SiOL sem
izkoristil ugodnost in izbral nov televizor na obroke in
brez obresti.

Za več informacij o storitvah Telekoma Slovenije obiščite
Telekomov center, www.telekom.si ali pokličite brezplačni številki
041 700 700 (za uporabnike storitev Mobitel) ali 080 8000.

OD 18. SEPTEMBRA
DO 24. OKTOBRA

Navedeni so naziv in opis, organizator, kraj, datum in
mesto dogodka ter spletna stran za dodatne informacije.
""Letna konferenca revizorjev informacijskih sistemov, 22.
konferenca o revidiranju in nadzoru IS, Zreče, 23. in 24. september (delavnice Ljubljana, 25. september), hotel Atrij, (www.isaca.si)
""HospITal days 2014, tretja poslovno-tehnološka konferenca na
temo IT in zdravja, Zagreb, 23. in 24. september, Kongresni centar
Hypo Expo XXI (www.hospital.in2.hr)
""CRM za srednja in velika podjetja ter CRM za podjetnike in
majhna podjetja, brezplačna seminarja, FrodX, Ljubljana, 24.
september, hotel Four Points by Sheraton (Mons), www.frodx-seminarji.com
""Napreduj z napredno analitiko, Crmt, Ljubljana, 25. september, hotel Plaza
""HP Horizont 2014, konferenca na temo nove podobe prihodnosti, HP, Ljubljana, 24. september, Grand hotel Union (www.hphorizont.si)
""Smartdoc by media.doc 2014, 23. posvetovanje z mednarodno
udeležbo o pametnem upravljanju dokumentov, Ljubljana, 24.
september, hotel Plaza (www.smartdoc.si)
""Palo Alto Networks training PAN EDU-201, seminar na temo
namestitve, konfiguracije in upravljanja požarnega zidu, CHS, Ljubljana, 24.–26. september, Tehnološki park (www.qstc.com)
""Open On Microsoft, predstavitev PHP na Azure, odprtokodni C#
prevajalnik Roslyn, razvoj za vse mobilne platforme hkrati, Linux
in Microsoft, odprti podatki in druge sorodne teme, Microsoft Slovenija, Ljubljana, 25. september, Fakulteta za računalništvo in informatiko (www.microsoft.si)
""Astec dan odprtih vrat, 11. zaporedni celodnevni dogodek,
Astec, Medvode, 25. september, Hiša kulinarike Jezeršek (www.
astec.si)
""CLASS 2014 (CLoud ASsisted Services), konferenca na temo storitev v oblaku, Kompetenčni center za računalništvo v oblaku CLASS,
Bled, 25. in 26. september, hotel Lovec (www.cloudconference.eu)
""Oracle OpenWorld 2014, svetovno srečanje strokovnjakov in
uporabnikov programske opreme Oracle, Oracle Corporation, San
Francisco, 28. september–2. oktober, Moscone Center (www.oracle.com)
""Canon for Business, konferenca na temo upravljanja informacij
in dokumentov, upravljanje izpisa ter mobilnega tiskanja in skeniranja, IDC Adriatics, Ljubljana, 30. september, hotel Plaza (www.
idc-adriatics.com)
""Odkrivamo s srcem, brezplačni dogodek o vsem, kar mora o IT
vedeti uspešno podjetje prihodnosti (s posebnim gostom Ianom
Sutherlandom), SRC, Ljubljana, 3. oktober, Klub Cankarjevega
doma (www.src.si)
""Money Talks!, brezplačna delavnica za študente računalništva
in informatike ter elektrotehnike, Halcom v sodelovanju z društvom EESTEC LC, Ljubljana, 4.–12. oktober, učilnica Halcoma
(www.halcom.si)
""Zanesljive odločitve, 5. konferenca na temo vpeljave naprednih sistemov obdelave podatkov, Marmis, Brdo pri Kranju, 7. oktober, Kongresni center Brdo (www.zanesljiveodlocitve.si)
""Informacijska družba 2014, 17. mednarodna multikonferenca
o vzgoji in izobraževanju v informacijski družbi, Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan, Ljubljana, 10. oktober, Institut Jožef Stefan (is.ijs.si)
""Management 3.0 Agile Leadership Practices, tečaj o agilnih
metodologijah, Agil Slovenia, Ljubljana, 11. in 12. september, hotel Plaza (www.agilspot.si)
""SIOUG 2014, 19. strokovno srečanje uporabnikov programske
opreme Oracle z delavnico s Tomom Kytom, SIOUG, Ljubljana, 13.
in 14. oktober, hotel Plaza (www.sioug.si)
""Infosek Expo 2014, 9. sodobni B2B-sejem informacijske varnosti, Ljubljana, 15. oktober, Gospodarsko razstavišče (www.palsit.
com/slo/izobrazevanje.php)
""SPC Adriatics 2014, edina konferenca v regiji, namenjena vsem, ki
se ukvarjajo s programsko opremo SharePoint Server in Microsoft Project, Zagreb, 15. in 16. oktober, hotel Aristos (spcadriatics.com/2014)
""14. Adriatic ICV Kontroling konferenca: Beyond Controlling, dogodek, namenjen različnim vidikom menedžmenta in
uspešnim projektom, učinkovitim metodam in orodjem kontrolinga, CRMT, Portorož, 16. oktober, Kempinski Palace (www.acc.
si/o-dogodku)
""SharePoint dnevi, največja konferenca o Microsoftovi tehnologiji SharePoint pri nas, Kompas Xnet, Portorož, 21. in 22. oktober,
Grand hotel Metropol (www.sharepoint-dnevi.si)
""2nd International TTT Conference: One Step Ahead – Translating the Future, 2. mednarodna konferenca o prevajanju, tehnologiji, terminologiji (Translation Technology Terminology, TTT),
Bled, 23.–24. oktober, hotel Kompas (www.ttt-conference.com)
""Ključ do rešitev, poslovna IT-konferenca o rešitvah, ki pomagajo do boljših poslovnih rezultatov in večje učinkovitosti, IBM Slovenija, Portorož, 23. in 24. oktober, Grand hotel Bernardin (www.
ibm.com/si/sl)
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Podjetja se tiskanja lotevajo
bolj odgovorno
Prodajalci tiskalnikov so
v zadnjem desetletju povsem spremenili svoje prodajne pristope in so danes večinoma ponudniki storitev. Svojih strank
ne gledajo več kot kupcev
škatel (tiskalnikov), temveč kot celovita okolja,
ki potrebujejo temeljito
prenovo področja tiskanja. Takšen pristop se očitno obrestuje vsem vpletenim – ponudniki še bolj
tesno sodelujejo s strankami, ki so deležne dviga
učinkovitosti dela, povezanega z dokumenti, ter
prihrankov.

Poslovni uporabniki, ki prepuščajo področje tiskanja
v zunanje izvajanje, še zdaleč niso naivni. Tako še pred
podpisom pogodbe temeljito preverijo vse izračune, reference ponudnika in druge
možnosti (dodatna prilagoditev naprav/vmesnikov/procesov, reševanje težav …).
Ponujanje in zagotavljanje
visokih ravni storitev je postala nova pričakovana norma v svetu tiskanja, saj podjetja od uvedenih večopravilnih naprav – te v zadnjih
letih skoraj popolnoma nadomeščajo klasične tiskalnike – pričakujejo stoodstotno funkcionalnost, zanesljivost delovanja in udobje.
Zahtevam po celovitosti in
kar največji možni prilagodljivosti ponudbe so se prilagodili tudi ponudniki. Večina jih danes že omogoča storitev dostave potrošnega materiala brez klica, plačevanje
po dejanski uporabi in druge
napredne storitve.

""Čeprav prodajo
tiskalniških
naprav še
naprej spodbuja
predvsem
cenovno
dostopnejše
barvno tiskanje,
je želja po
racionalizaciji
stroškov tiskanja
tega omejila
večinoma na
format A4, ki
v slovenskih
poslovnih okoljih
dosega približno
80 odstotkov
vseh izpisov.

Thinkstock
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Naprava kot stičišče
upravljanja poslovne
dokumentacije
»Stranke so vse bolj informirane in natančno vedo, kaj želijo oziroma potrebujejo. Pričakujejo popolno izkoriščenost
večopravilnih naprav. Opažamo veliko poudarka na storitvah skeniranja in povezovanja naprav z lastnimi sistemi
arhiviranja ali na internih procesih odobritev. Naprava se ne
uporablja več samo kot tiskalnik/kopirni stroj, ampak postaja stičišče upravljanja poslovne
dokumentacije z integracijo v
dokumentne sisteme, avtomatizirane poslovne procese, poslovne informacijske sisteme
ter rešitve za skupinsko delo,«
ugotavlja Matjaž Babnik iz podjetja Konica Minolta Slovenija.

Z njim se strinja tudi direktor
podjetja Xenon Forte Ciril Kraševec, ki dodaja, da je s storitvami
upravljanja tiskanja seznanjenih
čedalje več potencialnih poslovnih uporabnikov. Med njimi je
vse več takih, ki so tudi pripravljeni na sodelovanje v celotnem
procesu, saj s tem razbremenijo lastne kadre in dvignejo raven
zadovoljstva končnih uporabnikov. »Optimizacija tiskalniške
flote ter celovito in centralizirano
upravljanje dokumentov ima precej več koristi kot le 30-odstotne
prihranke pri ceni izpisane strani dokumenta,« pravi Kraševec.
Rast tiskanja v barvah in
cenovna občutljivost
Barvni tisk je v zadnjih letih
močno razvajal poslovne uporabnike, a so se po gospodar-

ski krizi njihove navade močno spremenile. Čeprav prodajo tiskalniških naprav še naprej
spodbuja predvsem cenovno
dostopnejše barvno tiskanje, je
želja po racionalizaciji stroškov
tiskanja tega omejila večinoma
na format A4, ki v slovenskih poslovnih okoljih dosega približno 80 odstotkov vseh izpisov.
Hkrati narašča povpraševanje
po možnostih skeniranja dokumentov, ki je posledica digitalizacije pisarniškega poslovanja
in potrebe po zakonsko skladnem arhiviranju dokumentov.
Vse bolj razširjeno mobilno delo in uporaba pametnih naprav
prinašata tudi potrebi po tiskanju in skeniranju z mobilnimi
napravami, kar proizvajalci tiskalnikov že pospešeno vključujejo v svoje naprave.

Storitveno usmerjeno tiskanje

Kyocera je svojo storitev
upravljanja tiskanja MDS
nadgradila z oblačno rešitvijo KYOfleetmanager,
ki prinaša absolutni pregled na dogajanjem, povezanim z dokumenti in njiPo podatkih podjetja Info hovim izpisovanjem, ter
source največje uspehe na po- skrbi, da tiskalniške nadročju prodaje tiskalnikov in prave stalno delujejo optivečopravilnih naprav v razre- malno.
dih A3 in A4 v Sloveniji v zadnjih letih dosega podjetje Koni- Kyocera Managed Document
ca Minolta, svojevrsten uspeh pa Services (MDS) so celostne reje imel tudi Brother, ki je po ob- šitve, ki preprosto dvignejo
dobjih izjemne rasti na sloven- učinkovitost dela z dokumenskem in hrvaškem trgu po ob- ti. Celosten pristop je zelo posegu v petih letih podvojil pro- memben z vidika odkrivanja in
dajne rezultate (čeprav ima še odpravljanja ozkih grl na vseh
vedno razmeroma majhen tržni poslovnih področjih, kjer imadelež). A razloge za zadovoljstvo mo opravka z dokumenti.
imajo skorajda vsi prodajalci tiskalnikov, saj je trg v zadnjem le- Najprej temeljita analiza
tu zrasel za 15,9 odstotka.
Strokovnjaki podjetja Xenon
Forte, ki v Sloveniji zastopa reRast zanimanja za najem
šitve družbe Kyocera, najprej
celovitih rešitev
opravijo temeljito analizo ti»Slovenski trg velja za razvit IT- skalniške infrastrukture ter
trg. Barvni tisk se je uveljavil, procesov in programske opreseveda pa večina podjetij za me, ki ima karkoli opraviti z dosvoje poslovne potrebe najra- kumenti. Napredna analiza in
je izbira večfunkcijske napra- obdelava vseh zbranih podatve, ki omogočajo nadzor upo- kov postrežeta z možnostmi,
rabe in enostavno vzdrževa- kako izboljšati učinkovitost tinje. V želji po večjem nadzoru skanja, pospešiti delovne prostroškov se podjetja vse bolj cese, povezane s tiskanjem, zazanimajo za najem celovitih gotoviti večjo razpoložljivost
rešitev upravljanja izpisa, pri naprav, dosegati zahteve razčemer jih zanima predvsem ličnih regulativ ter ustrezno zacena na izpisano stran,« do- ščititi podatke, ki jih hranijo dodaja Nataša Porenta iz Cano- kumenti. Gre torej za rešitev, ki
na Slovenija.
gre precej dlje od osnovne ideMed slovenskimi prodajalci je odkrivanja energijsko potratiskalniških naprav, ki poroča- tnih naprav in razsipne rabe
jo predvsem o povečani prodaji naprav, sposobnih barvnega
tiska, nekoliko drugačen trend
zaznavajo le v podjetju Xenon
Forte, kjer se v nasprotju z večino drugih ponudnikov niso
soočili z upadom prodaje črno-belih tiskalnikov, celo nasprotno, največjo rast povpraševanja opažajo prav na področju črno-belih večopravilnih naprav blagovne znamke
Kyocera.

""KYOfleetmanager je idealna rešitev za upravljanje strojne
in programske opreme ter procesov.

potrošnega materiala. Kyocera MDS optimizira zmogljivosti tiskanja, dviga produktivnost zaposlenih, izboljša donosnost oddelkov in hkrati skrbi
tudi za informacijsko varnost.
Vsevedni in vsenavzoči
KYOfleetmanager
Eden glavnih gradnikov storitve MDS je oblačna rešitev
KYOfleetmanager, ki nastopa
tako rekoč v vseh fazah optimizacije področja tiskanja. Tako pozna natančno sestavo tiskalniškega okolja in naprav v
njem ter stalno spremlja njihovo delo. Zaposlenim tako ni treba več skrbeti za zalaganje večopravilnih naprav s tonerji in
papirjem ter spremljati intervalov vzdrževanja, ki večkrat
poskrbijo za slabo voljo, ko je
naprava nedostopna. Prioriteta KYOfleetmanagerja je namreč v tem, da ima kar najmanjši vpliv na delo zaposlenih
in poslovanje podjetja, hkrati pa skrbi, da so časi vzdrže-

vanja naprav (prekinitev dela) čim krajši in tveganje njihovega nedelovanja čim manjše.
Odličen nadzor nad
zagotavljanjem storitev
Rešitev, ki deluje iz oblaka, ima
popoln pregled nad stanjem tiskanja v podjetju v realnem času, ponudniku storitev pa omogoča odličen nadzor nad zagotavljanjem storitev. Velika prednost je tudi integrirano samodejno obveščanje vseh ljudi, ki
jih storitev upravljanja tiskanja zadeva – tako ključnih zaposlenih, skrbnikov, direktorja informatike, ponudnika storitev, servisne organizacije, dobavitelja potrošnega materiala
in celo proizvajalca tiskalniške
naprave. KYOfleetmanager je
tako idealna rešitev za upravljanje strojne in programske opreme ter procesov, s čimer zagotavlja hitro povrnitev naložbe v
storitev upravljanja tiskanja ob
občutnem povečanju produktivnosti zaposlenih.

ZMOGLJIVA IN VARČNA
ECOSYS TEHNOLOGIJA

Naredite poslovanje izjemno
Dosezite še več in s Canonom ponesite sebe, svojo
kariero in svoje poslovanje dlje kot kadarkoli.
Živimo v izjemnih časih, ko so
običajni načini dela in upravljanja pod vprašajem. Nekatera
podjetja se stežka prilagajajo,
druga iščejo nove priložnosti za
rast in spreminjajo pravila trga.
V Canonu razumejo, kaj je
potrebno, da se stvari spremenijo iz običajnih v izjemne – od inovativnih tehnologij in programske opreme do vizionarskih svetovalnih storitev in podpore. Če
torej želite vpeljati spremembe v
svojem podjetju, berite naprej.
Rešitve za ključne izzive v
upravljanju podatkov
Podjetja, ki le s težavo sledijo tekmecem, imajo veliko skrbi, vendar lahko s prepoznavanjem
ključnih izzivov v svojih delovnih
procesih izboljšajo področje, kar
bo na koncu vplivalo tudi na njihovo poslovno uspešnost.

Raziskave so pokazale, da
upravljanje informacij in podatkov v sodobnih pisarniških okoljih močno vpliva na uspešnost
katerekoli organizacije:
""51 odstotkov podjetij meni, da
je glavni izziv povečana količina podatkov (Forrester, junij 2012),
""76 odstotkov računovodskih
oddelkov trdi, da je 50 odstotkov vhodnih računov v papirni obliki (Canon/RS Consulting Survey 2011),
""46 odstotkov podjetij porabi
vsaj 10 minut na dan za pretipkavanje napačnih informacij
z računov (Canon/RS Consulting Survey 2011),
""v povprečju se 25 minut izgubi
za iskanje starejših dokumentov (Canon/ICM Study 2013).
Vodstva podjetij se morajo
ukvarjati s stroški (čas, ki ga zaposleni porabijo za upravljanje
dokumentov), ceno arhivskega
prostora in s tveganji, povezanimi z zaščito občutljivih podatkov. Hitro, učinkovito in varno

upravljanje poslovnih informacij lahko izredno izboljša in poenostavi poslovne procese, hkrati pa zniža stroške.
Canon lahko poskrbi za optimizacijo shranjevanja in priklica
podatkov, s čimer znižate stroške shranjevanja dokumentov,
vsi so namreč digitalizirani, takoj dostopni in imajo možnost
iskanja in ogleda ne glede na
datotečni format ali aplikacijo.
Prihranek časa je občuten, saj
indeksiranje dokumentov omogoča iskanje po vsebini besedila
ali metapodatkih. Ne nazadnje
pa so vaši dokumenti tudi zaščiteni s pravicami dostopa.
Najboljše na področju
upravljanja izpisov
Današnjega delovnega mesta si
pred 20 leti ne bi mogli zamisliti: gibljiv delovni čas, mobilni zaposleni, povečana količina obdelanih dokumentov, še posebej v elektronski obliki.
Canon ponuja obsežen nabor večfunkcijskih naprav in

rešitev, ki lahko zagotovijo storilnostno in stroškovno učinkovito upravljanje izpisa dokumentov. Kar 98 odstotkov podjetij (Canon Office Insights 2013)
meni, da je delo z dokumenti pomembno za njihovo poslovanje, zato je dobro vedeti, da Canonova rešitev omogoča združevanje, skeniranje, prepisovanje, pošiljanje prek e-pošte
ali souporabo papirnih dokumentov večkrat v času njihove
veljavnosti.
Glede na to, da mobilno tiskanje in skeniranje v podjetjih
vse bolj pridobiva veljavo, je ta
funkcionalnost integrirana v
Canonovo ponudbo in zadovoljuje potrebo 52 odstotkov anketirancev, ki želijo tiskati s pametnih telefonov.
Z vgrajenim sistemom poročanja je poenostavljeno tako sledenje kot tudi vrednotenje tiska,
kopiranja, faksiranja in skeniranja za obračun stroškov, omogoča pa tudi spremljanje trenutne porabe. Z aktivnim upravlja-

njem izpisov lahko podjetje prihrani do 30 odstotkov stroškov
tiskanja (Gartner, junij 2012).
V Canonu jemljejo varnost
podatkov zelo resno. Več kot
dve tretjini organizacij posluje
z zaupnimi ali občutljivimi dokumenti, kljub temu jih 79 odstotkov tiska na vsakomur dostopnem tiskalniku. Canonova
rešitev uniFLOW jim omogoča
pošiljanje dokumentov na katerikoli omrežni tiskalnik in izpis šele po prijavi neposredno
na tiskalniku.
Dvignite svoje poslovanje
na novo raven
Canon je osredotočen na to,
da naredi poslovanje izjemno.
Imajo znanje, inovacije in ponujajo podporo, ki lahko izboljša vaše poslovanje. Obiščite spletno stran www.canon.
si/foryourbusiness, kjer boste
našli več informacij in se dogovorili za brezplačen svetovalni
sestanek z njihovim strokovnim svetovalcem.

Z novo serijo naprav ECOSYS smo uspeli vpliv na okolje in skupne stroške lastništva obdržati na
zavidljivo nizki ravni. Pričakujete lahko ne le manj odpadka in nizke stroške vzdrževanja,
temveč tudi manj sitnosti za vas in vaše sodelavce. Navdušile vas bodo tudi številne možnosti
za prilagoditev naprav, ki so opremljene s Kyocerino odprto programsko platformo HyPAS™. Ta
bo poskrbela, da boste napravo prilagodili svojim potrebam. Res je, ponosni smo na našo novo
serijo večopravilnih naprav in veselimo se, da bomo njihove številne koristi lahko delili z vami!
Za več informacij obiščite: XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
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