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Kyocera – upravljanje z dokumenti 

Nižji stroški in večja učinkovitost
..Ocena stanja je najpOmembnejši in bistveni element celOtnega prOcesa upravljanja (gartner)..

Tehnologija je sprožila pravo eksplozijo števila 
dokumentov, ki jih podjetja prejmejo, shrani-
jo, obdelajo ali pošljejo. IDC ocenjuje, da se 
bo pretok informacij do leta 2020 povečal za 
30-krat. Digitalno delovno okolje tako še 
zdaleč ne prispeva k približevanju idealu 
brezpapirne družbe, ampak tiskanje celo 
spodbuja. Izkušnje kažejo, da tiskanje doku-
mentov običajno predstavlja strošek v vred-
nosti med enim in tremi odstotki prihodkov 
podjetja. S procesom optimizacije infrastruk-
ture organizacije tipično dosegajo 30 odstot-
kov zmanjšanja teh stroškov. 
Po raziskavi IDC 90 odstotkov organizacij ne 
ve, koliko porabijo za izpis dokumentov. 
Praktično vse organizacije, v eni ali drugi ob-
liki, še vedno uporabljajo papirnate doku-
mente. Nekateri sektorji, na primer zdravstvo, 
vladne in finančne organizacije, so še vedno 
močno odvisni od papirja. Medtem ko so 
včasih vodilni v podjetjih smatrali strošek izpi-
sa dokumentov kot fiksni strošek, se je danes 
pogled na to spremenil. Prepoznali smo, da 
imajo dokumenti in procesi, povezani z njimi, 
pomemben vpliv na poslovni izid, tako v 
smislu stroškov kot tudi poslovnih nalog. 
Prvi korak k optimizaciji je celovito razu-
mevanje trenutnega tiskalniškega okolja. In 
pri tem vam lahko Kyocerina ocena tiskanja iz-
datno pomaga. Omogoča vam stopiti korak 
nazaj in odkriti celotne stroške, ki so povezani 
z zagotavljanjem in upravljanjem tiskalniške 
infrastrukture v vašem podjetju. Ugotovili 

boste, kako jo lahko optimizirate, da boste 
zmanjšali stroške, povečali trajnost in izboljšali 
produktivnost. 
Kyocerina storitev ocene tiskanja je prilagojena 
potrebam vsake posamezne stranke in obi-
čajno vključuje pregled tiskalniške infrastruk-
ture, vključno z lokacijami naprav, statistiko up-
orabe, tipi naprav, funkcionalnostmi, povezlji-
vostjo, varnostnimi zahtevami in podporo. Del 
procesa ocene je tudi finančni pregled vseh 
povezanih stroškov pri zagotavljanju in upravl-
janju obstoječega tiskalniškega okolja. Pomem-
bna je tudi analiza obstoječih procesov, z na-
menom odkrivanja področij, kjer je mogoče 
izboljšati tako poslovno učinkovitost kot tudi 
pregled rabe in učinkovitosti uporabnikov z 
namenom upoštevanja vseh različnih pogle-
dov in potreb. 

Čim manj mOtenj 
Proces ocene poteka v sodelovanju s pod-
jetjem, vendar se pri Kyoceri zavedamo, da 
mora biti delovni proces čim manj moten. Ed-
ino, kar mora podjetje v resnici vložiti, je nekaj 
svojega dragocenega časa in pomagati pri-
dobiti potrebne podatke. Kjerkoli je potreben 

posvet, preizkušen pristop zagotavlja, da bo-
mo podatke pridobili s karseda majhnimi 
motnjami, kjer pa je mogoče, bomo procese 
avtomatizirali.
V poročilu po končani oceni so predstavljene 
ugotovitve, napovedi prihrankov in predlaga-
na rešitev. Če je tako dogovorjeno, so v 
poročilo vključena tudi področja delovnih to-
kov, ki bi jih predlagali za dodatno analizo. Če 
je stranka zadovoljna s predvideno rešitvijo in 
povratkom na vložena sredstva, v naslednjem 
koraku pristopimo k razvoju bolj natančnega 
modela rešitve. 

pOtencialne kOristi 
Rezultat ocene so razumevanje in nadzor nad 
stroški izdelave dokumentov ter zagotovilo, 
da storitve tiskanja ustrezajo poslovnim 
potrebam. Prepoznane so možnosti za 
izboljšave pri upravljanju nabavne verige in 
tudi možnosti za izboljšavo delovnih tokov 
dokumentov. Zagotovljena je združljivost z 
varnostnimi standardi in internimi pravili, 
obenem pa so postavljeni pogoji za optimi-
zacijo flote glede na trenutne zahteve in 
bodoče potrebe.  (P. R.)
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