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ODKRIJTE SKRITE STROŠKE 
V VAŠEM PODJETJU.

KYOCERINE STORITVE 
UPRAVLJANJA Z DOKUMENTI.

Stroški izpisa dokumentov so vedno podcenjeni. 
V resnici predstavljajo skoraj 3%* prihodkov vašega podjetja. S storitvami upravljanja z  
dokumenti KYOCERA MDS (Managed Document Services) boste zmanjšali stroške izpisa do kar 
do 30%**. Ne glede na to, ali gre za strojno opremo, programske ali delovne tokove, lahko 
odkrijemo generatorje vaših stroškov in razvijemo prilagojeno strategijo optimizacije. S stalnim 
nadzorom bomo poskrbeli, da bo vse delovalo brezhibno.  
Za kar najboljši učinek priporočamo povezavo MDS z našimi zanesljivimi napravami ECOSYS 
TASKalfa, ki temeljijo na tehnologiji z dolgo življenjsko dobo. S tem bo zagotovljena tako  
vrhunska zmogljivost, kot izjemna kakovost odtisov. 
Vir: *Gartner Group, **Photizo Group

Za več informacij obiščite:  XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si 
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.si 
KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
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Obvladovanje velike ko-
ličine podatkov, pripra-
va ustreznih poročil in 
sistemski nadzor nad 
podatkovnimi viri loči-
jo uspešna podjetja od 
manj uspešnih.

Kljub jasni viziji in dolgo-
ročnim ciljem večina podje-
tij še ne uporablja orodij za 
sistematičen pregled uspeš-
nosti poslovanja. Z uved-
bo celostne rešitve poslov-
nega obveščanja CUBISS
lahko podjetja spremljajo 
ključne in druge dejavnike 
poslovanja, ki so pomemb-
ni za uspešno delovanje in 
doseganje konkurenčne 
prednosti.

V podjetju Gora so reši-
tev CUBISS razvili na orod-
ju Oracle Business Intelli-
gence in je sestavljena iz 
podatkovnega skladišča 
ter področnih podatkov-
nih skladišč. Namenjena je 
poslovnim uporabnikom, 
ki pri svojem delu upora-
bljajo in analizirajo velike 
količine podatkov, ki jih 
potrebujejo za nadaljnje 
odločanje.

Poslov no poroč a nje 
CUBISS so razvili z uporabo 
moderne spletne tehnologi-
je in zagotavlja dobro pove-
zanost z že nameščenimi in-

formacijskimi sistemi upo-
rabnika. Spremljanje kazal-
cev uspešnosti in priprava 
analiz v različnih formatih 
omogočata, da je ocenjeva-
nje tveganj ter napovedova-
nje poslovanja enostavno in 
hitro pripravljeno.

Prednost za uporabni-
ka je enostavnost in prila-
godljivost rešitve. Podjetja 
z uporabo rešitve povečajo 
produktivnost zaposlenih, 
optimizirajo stroške in pri-

lagodijo organizacijo glede 
na uspešnost poslovanja.

V podjetju Gora že 25 let 
skrbijo za razvoj, integraci-
jo in svetovanje podjetjem 
na področju integralnih in-
formacijskih rešitev po meri 
uporabnika. Lasten razvoj, 
uporaba najnovejših teh-
nologij in strokovna uspo-
sobljenost zaposlenih jim 
omogočajo hiter odziv ter 
razvoj rešitev glede na pot-
rebe uporabnikov.

Prihodnost in moč 
odločanja sta v vaših rokah

Konica Minolta Sloveni-
ja je pred nedavnim preje-
la nagrado za najuspešnej-
šo podružnico korporaci-
je na evropskih tleh (The 
Best Sales Company). O 
tem uspehu smo se pogo-
varjali s Pavlom Čurdo, di-
rektorjem Konice Minolte 
Slovenija.

 " Nagrada odseva izje-
mne poslovne uspehe v 
prejšnjem letu. Kaj je naj-
več pripomoglo k temu us-
pehu?
Korporacija Konica Minolta 
zelo podrobno spremlja poslo-
vanje svojih regijskih ekip in 
lokalnih predstavništev. Oce-
no sestavlja okoli 30 meril. Me-
nim, da imata za prejeto nag-
rado največ zaslug visok dvig 
produktivnosti in aktiven ra-
zvoj poslovanja na področju 
poslovnih in IT-storitev. Dru-
ga pomembna komponenta 
pa so zaposleni. Brez ekipe 
vrhunskih profesionalcev, ki 
predano opravljajo svoje de-
lo in vsak dan skrbijo za zado-
voljstvo naših strank, tega us-
peha gotovo ne bi bilo.

 " Področje tiskanja se je v 
zadnjem letu močno spre-
menilo. Kako je Konica Mi-

nolta poskrbela za ločeva-
nje od tekmecev?
Veliko podjetij strankam ob-
ljublja prihranke in jih tudi 
doseže. Mi gremo korak dlje, 
saj je ena naših glavnih stori-
tev temeljita optimizacija ti-
skalniškega okolja, ki zajema 
floto tiskalnikov, program-
sko opremo in delovne proce-
se. Po načrtovani optimizaci-
ji in »selitvi« več uporabnikov 
na posamezno večfunkcijsko 
napravo za nas delo še ni kon-
čano, temveč še vedno sprem-
ljamo, kako se novo okolje ve-
de, in lahko po potrebi uve-
demo dodatne spremembe 
ali dopolnitve. Naše glavne 
storitve so analiza, optimiza-
cija in upravljanje. Predvsem 
smo natančnejši v izvedbi sto-
ritev, res dobro proučimo oko-
lje in uporabnike ter njihove 
navade.

 " Tržni deleži kažejo, da 
ste vodilni ponudnik reši-
tev tiskanja v Sloveniji. Ka-
ko nameravate obdržati ta 
položaj?
Predvsem me veseli, da smo 
vodilni na izjemno konku-
renčnem trgu. Takšna konku-
renca nas dela še močnejše. 
Laično bi lahko ugotovili, da 
so sami tiskalniki in večopra-

vilne naprave med ponudni-
ki primerljivi, razliko ustvar-
jajo predvsem storitve. Te so 
nam pomagale na vrh in nas 
bodo tu tudi obdržale. Za ta 
uspeh smo morali najprej op-
timizirati lastno poslovanje, 
zato smo že pred tremi leti ob-
čutno spremenili ekipo zapo-
slenih. Ta je danes bolje teh-
nično in procesno podkovana, 
zato lahko bolje svetuje stran-
kam in reši njihove izzive. Za-

vedamo se, da se vračajo le za-
dovoljne stranke.

 " Lahko opišete primer pre-
cej boljše storitve?
Lahko vam opišem dva. Danes 
različna naročila za vzdrže-
valne posege ali izredne do-
godke stalno spremlja poslov-
noinformacijski sistem. Nato 
jih posreduje na mobilne na-
prave tehnikov, ki so na tere-
nu. Tako se lahko ti kar naj-

hitreje odzovejo in kar naj-
hitreje oglasijo pri stranki in 
odpravijo težavo; 91 odstotkov 
izzivov rešimo že v »prvem po-
skusu«. Stranke so navdušene 
tudi nad našo uvedbo proak-
tivnega vzdrževanja. Nekate-
re naprave nam povsem sa-
modejno sporočajo svoje sta-
nje. Tako vzdrževalec prepre-
či morebitno težavo, še pre-
den bi ta nastala in bi zaradi 
nje trpelo poslovanje stranke.

 " Tiskalniška industrija se 
je tudi sicer močno osredo-
točila na storitve. Je ta preo-
brazba pomagala tudi Koni-
ci Minolti?
Vsekakor. Slovenski trg je z 
manjšo zamudo posvojil sto-
ritveni model, a danes tako 
rekoč vsa podjetja želijo celos-
ten pristop, rešitve na ključ, 
pregledne stroške in poslov-
ni najemni model, kjer je tako 
rekoč vse všteto v ceno. Pod-
jetja so končno spoznala, da 
v svetu tiskanja stroškov ne 
povzroča le nakup papirja in 
potrošnega materiala, saj ti-
skalniki sodelujejo v celi vrsti 
z dokumenti povezanih pro-
cesov. Prav zato so storitve op-
timizacije tiskalniškega okolja 
in upravljanja tiskanja vse bolj 
priljubljene.

 " Veliko ponudnikov tiskal-
niških rešitev je zraslo v sis-
temske integratorje. Ali tudi 
vaše stranke pričakujejo po-
dobno vlogo?
Vse bolj. V Sloveniji se tiskalni-
ški in dokumentni trg še razvi-
jata. Šele zdaj tudi manjša pod-
jetja ugotavljajo, da potrebu-
jejo rešitev za upravljanje vse-
bin in dokumentov. Zato je tu-
di Konica Minolta postala po-
nudnik dokumentnih rešitev, 

Zmagujemo z boljšimi storitvami
INTERVJU Pavel Čurda, direktor podjetja Konica Minolta Slovenija
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Ena naših glavnih 
storitev je temeljita 
optimizacija 
tiskalniškega okolja, ki 
zajema floto tiskalnikov, 
programsko opremo in 
delovne procese.

 "Pavel Čurda, direktor 
podjetja Konica Minolta 
Slovenija

ko pa se enkrat ukvarjaš z nji-
mi, ni daleč do prenove poslov-
nih procesov. Vsekakor je tudi 
naš cilj postati celosten sistem-
ski integrator.

 " Odgovorni ste še za poslo-
vanje hrvaške podružnice, 
pod katero sodi tudi poslo-
vanje v Bosni in Hercegovi-
ni. So kakšne večje razlike 
med temi trgi?
Na področju tiskanja so opa-
zne razlike predvsem v rabi 
barv. V Sloveniji podjetja ve-
činoma več tiskajo v barvah, 
medtem ko na Hrvaškem še 
vedno prevladuje črno-beli 
tisk. Naša navzočnost v jadran-
ski regiji ima zelo velik pomen, 
saj si obilno izmenjujemo zna-
nje in vire med podružnica-
mi. Tako so prodajalci ali teh-
niki lahko iz različnih držav, 
k stranki pride tisti, ki naj-
bolj obvlada posamezno po-
dročje. Zato je Konica Minol-
ta eden redkih ponudnikov s 
številnimi lastnimi zaposleni-
mi v tej regiji, ki lahko podje-
tjem, ki poslujejo v teh drža-
vah, ponudi zajamčeno viso-
ko kakovost opravljanja stori-
tev ali druge edinstvene pogo-
je. Na obravnavanih trgih so si-
cer opazne še razlike v odno-
su do kakovosti in pripravlje-

nosti plačila (dodatnih) stori-
tev. V vzhodnih državah je še 
vedno pogost pristop, da vsak 
pozna nekoga, ki mu bo posa-
mezno področje uredil za dro-
biž ali steklenico vina.

 " Kakšni so vaši aktualni po-
slovni cilji?
V časih, ko gospodarstvo ne 
cveti, je naš cilj trajnostna rast. 
Hkrati želimo pospešiti pre-
obrazbo poslovanja podjetij 
in biti še bolj navzoči na po-
dročju dokumentnih rešitev 
in upravljanja ne le tiskalni-
ških, temveč tudi IT-storitev. 
Prav tako želimo biti na trgu z 
vsemi rešitvami, ki jih ponuja 
korporacija.

 " Kakšno je vaše sporočilo 
direktorjem in odločeval-
cem v slovenskih podjetjih?
Želimo, da se zdajšnje in more-
bitne nove stranke osredotoči-
jo na svoj posel in tako posta-
nejo najboljše na svojih pod-
ročjih. Le tako bodo lahko us-
pele v okolju, ki je vse bolj kon-
kurenčno. Storitve, povezane 
s tiskanjem, dokumentnimi 
rešitvami in upravljanjem IT-
storitev, naj prepustijo nam – 
najboljšim. Vse, ki nam ne ver-
jamejo, izzivam, naj nas pre-
izkusijo.

Zlobni jeziki informati-
ke v podjetjih označujejo 
kot ljudi, ki menjajo toner-
je v tiskalnikih in jih ob-
časno odpeljejo na servis. 
Tiskalniška infrastruktu-
ra je vsekakor del sodob-
ne IT-infrastrukture, saj so 
omreženi tiskalniki del z 
dokumenti povezanih po-
slovnih procesov. Tako kot 
sama informatika tudi po-
dročje tiskanja postaja vse 
bolj storitveno usmerjeno.

Vsi ponudniki tiskalnikov so v 
zadnjem desetletju uvedli po-
slovne modele upravljanja ti-
skanja, s katerimi podjetjem 
pomagajo znižati stroške ti-
skanja in vzdrževanja tiskal-
nikov. Kyocera je svoje stori-
tve upravljanja tiskanja MDS 
nadgradila še z oblačno rešit-
vijo KYOfleetmanager, ki pri-
naša absolutni pregled nad 
dogajanjem, povezanim z do-
kumenti in njihovim izpiso-
vanjem, ter skrbi, da tiskal-
niške naprave stalno delujejo 
optimalno.

Za učinkovitost gre
Storitve Kyocera Managed 
Document Services (MDS) 
so v praksi že neštetokrat do-
kazale, da gre za celovite re-
šitve, ki enostavno dvigne-
jo učinkovitost dela z doku-
menti. Celovit pristop je zelo 
pomemben z vidika odkriva-
nja in odpravljanja ozkih grl 
na vseh poslovnih področ-
jih, kjer imamo opravka z do-
kumenti.

Strokovnjaki podjetja Xe-
non Forte, ki v Sloveniji zasto-
pa rešitve družbe Kyocera, 
najprej opravijo temeljito ana-
lizo tiskalniške infrastruktu-
re ter procesov in program-
ske opreme, ki ima karkoli 
opraviti z dokumenti. Napre-
dna analiza in obdelava vseh 
zbranih podatkov pa postre-
žeta z možnostmi, kako iz-
boljšati učinkovitost tiska-
nja, pohitriti delovne proce-
se, povezane s tiskanjem, za-
gotoviti večjo razpoložljivost 
naprav, dosegati zahteve raz-
ličnih regulativ ter ne nazad-
nje ustrezno zaščititi podat-
ke, ki jih hranijo dokumenti. 
Gre torej za rešitev, ki gre pre-
cej dlje od osnovne ideje od-
krivanja energijsko potratnih 
naprav in razsipne rabe potro-
šnega materiala. Kyocera MDS 
namreč optimizira zmogljivo-
sti tiskanja, dviga produktiv-
nost zaposlenih, izboljša do-
bičkonosnost oddelkov ter 
ob tem skrbi še za informacij-
sko varnost.

KYOfleetmanager kot 
dober organizator
Eden ključnih gradnikov sto-
ritve MDS je oblačna rešitev 
KYOfleetmanager, ki je pri-
sotna tako rekoč pri vseh fa-
zah optimizacije tiskanja. Ta-
ko pozna natančno sestavo ti-
skalniškega okolja in naprav v 
njem ter stalno spremlja nji-

Učinkovito tiskanje omogoča 
večjo produktivnost

 " Oblačna rešitev KYOfleetmanager pozna natančno sestavo tiskalniškega okolja in naprav 
v njem ter stalno spremlja njihovo delo.

hovo delo. Zaposlenim tako 
ni treba več skrbeti za zala-
ganje večopravilnih naprav 
s tonerji in papirjem ter spre-
mljati intervalov vzdrževanja, 
ki večkrat poskrbijo za slabo 
voljo, ko je naprava nedostop-
na. Prioriteta KYOfleetmana-
gerja je namreč v tem, da ima 
kar najmanjši vpliv na delo za-
poslenih in poslovanje podje-
tja, hkrati pa skrbi, da so časi 
vzdrževanja naprav (prekini-

tev dela) in tveganje njihovega 
nedelovanja čim nižji.

Rešitev, ki deluje iz oblaka, 
ima popoln in realnočasovni 
pregled nad stanjem tiskanja 
v podjetju, ponudniku stori-
tev pa omogoča odličen nad-
zor nad zagotavljanjem sto-
ritev. Velika prednost je tudi 
integrirano samodejno obve-
ščanje vseh ljudi, ki jih stori-
tev upravljanja tiskanja zade-
va – ključnih zaposlenih, skrb-

nikov, direktorja informatike, 
ponudnika storitev, servisne 
organizacije, dobavitelja po-
trošnega materiala in lahko 
celo proizvajalca tiskalniške 
naprave. KYOfleetmanager je 
idealna rešitev za upravljanje 
strojne in programske opre-
me ter procesov, s čimer zago-
tavlja čim hitrejšo povrnitev 
naložbe v storitev upravlja-
nja tiskanja ob znatnem dvigu 
produktivnosti zaposlenih.

KOLEDAR IKT-DOGODKOV

OD 18. JUNIJA DO 31. JULIJA
Navedeni so naziv in 
opis, organizator, kraj, 
datum in mesto dogod-
ka ter spletna stran za 
dodatne informacije.

IoT Technology Forum, po-
slovno-tehnološki dogodek na 
temo Interneta stvari v industri-
ji, energetiki, prometu in avtomo-
bilizmu, Business Insider, Fran-
kfurt, 29. junija, Frankfurt Mar-
riott Hotel (www.businessinsi-
der.com)
Varnost informacijskih siste-
mov z organizacijskega vidi-
ka, zgoščen tečaj o osnovah in-
formacijske varnosti ter pojmih 
in varnostnih vprašanjih, s kate-
rimi se lahko podjetja srečujejo 
pri svojem poslovanju, Housing 
Co., Ljubljana, 1. julija, učilnica 
podjetja (www.housing.si)
Summer Camp, strokovna de-
lavnica z namenom poiskati mla-
de in kreativne talente s področ-
ja razvoja iger, Ekipa2 (hčerinsko 
podjetje Outfit7 Limited), Lju-
bljana, 3.–17. julija (www.out-
fit7.com)
International SAP Conferen-
ce for Financial Shared Servi-
ces, konferenca na temo SAP re-
šitev za deljene storitve, SAP in T. 
A. Cook Conferences, Dunaj, 9. 
in 10. julija, Vienna Marriott Ho-
tel (www.SAP.com)
Microsoft Worldwide Partner 
Conference (WPC) 2015, le-
tna svetovna partnerska konfe-
renca podjetja Microsoft, Orlan-

do, 12.–16. julija, Orange Coun-
ty Convention Center (www.digi-
talwpc.com)
EdIT (Education for Inovative 
Thinkers), poletna šola v okviru 
mednarodnega izobraževalne-
ga programa v treh državah (Slo-
veniji, Srbiji ter Bosni in Hercego-
vini), Comtrade, Ljubljana (Mo-
bilnost kot storitev) in Maribor 
(Razvoj večnivojske igre z roboti 
Lego), 13.–24. julija ter Ljubljana 
(Trajnostna mobilnost v Ljublja-
ni), 20.–24. julija, prostori Com-
trade (www.comtrade.com/si)
Small Business Expo, konfe-
renca in razstava na temo pro-
duktov in storitev, ki podjetjem 
pomagajo rasti, Seattle, 16. ju-
lija, Wa. State Convention Cen-
ter (www.thesmallbusinessex-
po.com)
Bytes of Banking, brezplačna 
mednarodna delavnica za štu-
dente, ki bodo ob pomoči banč-
nih strokovnjakov iskali inova-
tivne rešitve in soustvarjali tren-
de digitalnega bančništva, Hal-
com in društvo študentov elek-
trotehnike in računalništva EE-
STEC, Ljubljana 17.–26. julija, 
prostori podjetja Halcom (www.
halcom.si)
WorldFuture 2015, konferenca 
na temo uporabe tehnologij, ino-
vacij in drugih orodij za boljše ra-
zumevanje in oblikovanje pri-
hodnosti, World Future Society, 
San Francisco, 24.–26 julija, Hil-
ton San Francisco Union Square 
(www.worldfuture2015.org)

Proizvodna podjetja so v 
sodelovanju s kranjskim 
MIT dosegla mednarodno 
uspešnost in si zagotovila 
trajno poslovno rast.

V podjetju MIT so ob praznova-
nju 25-letnice delovanja predsta-
vili zadnje razvojne dosežke in 
najboljše poslovne prakse. Prek 
50 podjetij je na izbranih preda-
vanjih na strokovnem delu sre-
čanja Dan MIT-a spoznalo sodob-
ne in že preizkušene pristope pri 
obvladovanju proizvodnje in 
podpornih procesov od proda-
je do nabave. »Podjetje MIT se je 
v četrt stoletja uveljavilo kot spe-
cialist za informacijsko podpo-
ro predvsem proizvodnim pod-
jetjem, danes pa svoje znanje in 
rešitve izvaža tudi na tuje trge,« 
je povedala Marjeta Povalej, di-
rektorica podjetja MIT. »Števil-
na uspešna slovenska podjetja 
so zrasla ob uporabi naših re-
šitev ter v sodelovanju z nami 
ustvarila potenciale za medna-
rodni preboj.«

Koncept vitke 
administracije
Posebno pozornost je vzbudil 
koncept vitke administracije, ki 
prek brezpapirnega poslovanja 
in avtomatiziranih delovnih po-
stopkov zmanjšuje obseg rutin-
skega dela v režijskih službah. 
Gre za privlačno rešitev, ki s po-

vezovanjem dokumentov iz sis-
tema ERP in dokumentnim sis-
temom izboljša urejenost in do-
stopnost poslovne dokumen-
tacije ter hkrati pospeši delov-
ne tokove.

MIT je ob tej priložnosti prvič 
razkril glavne zmožnosti nove 
generacije poslovnih informa-
cijskih sistemov MIT Orkester. 
Te kot hibridne poslovne rešitve 
vključujejo storitve iz oblaka, po-
slovno poročanje, podporo pisar-
niškim aplikacijam, dokumentni 
sistem s podporo procesom in 
CRM. Posebna veja nove genera-
cije rešitev pa je MIT Mobilna pi-
sarna, ki združuje skupek rešitev 
za delo zaposlenih zunaj tradicio-
nalnega delovnega mesta.

Velik inovacijski potencial
MIT statistično gledano ustvari 
več kot eno izboljšavo na teden. 
Med pomembnimi novostmi pa 
je izdaja prvega poslovnega in-

formacijskega sistema MIT Or-
kesterM, ki je prilagojen poseb-
nostim poslovanja manjših pro-
izvodnih podjetij.

»Danes lahko proizvodnim 
podjetjem, ne glede na velikost 
in dejavnost, kot edini na trgu 
ponudimo povsem prilagojeno 
rešitev, s čimer podpremo njiho-
ve primerjalne prednosti in dol-
goročno poslovno rast,« je še po-
vedala Povalejeva. Kupcem so 
se približali tudi s prilagodljivi-
mi prodajnimi modeli, tako vse 
več programskih rešitev prodajo 
v obliki najema oziroma storitve.

Na slavnostnem sklepu 
prazničnega Dneva MIT-a so 
podelili tudi priznanja partner-
jem za dolgoletno sodelovanje. 
Zahvale za 25-letno partnerstvo 
so prejela podjetja Termit Mo-
ravče, KGZS Kranj in Papir ser-
vis, za 20-letno partnerstvo pa 
Steklarna Hrastnik, Melamin 
Kočevje in Donit Tesnit.

Pri MIT 25 let inovacij v 
poslovni informatiki

 " »Številna uspešna slovenska 
podjetja so zrasla ob uporabi 
naših rešitev in v sodelovanju 
z nami ustvarila potenciale 
za mednarodni preboj,« je 
povedala Marjeta Povalej, 
direktorica podjetja MIT.


