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Dokumentni sistem v večopravilni napravi

Thinkstock

Niso samo pametni telefoni tisti, ki lahko poganjajo vse vrste aplikacij. Tudi
večopravilne naprave dokazujejo, da niso zgolj tiskalniki in skenerji, temveč računalniški sistemi.
Podjetji Xenon forte in Gama System sta poskrbeli za pomembno inovacijo
– za večopravilne naprave
japonskega proizvajalca
Kyocera sta razvili prilagojeno različico vrhunskega dokumentnega sistema
Gama System eDocs 5.

Kdor obvlada poslovne procese, obvlada tudi svoj posel
""Igor Lesjak iz podjetja CREA pravi, da dokumentni sistem lahko vključuje
dodaten modul za delovne tokove in procese, ki poskrbi za kroženje dokumenta po podjetju. A tak modul ima zelo omejene možnosti. »Zato pametne
organizacije poslovnih procesov ne avtomatizirajo v dokumentnem sistemu, ampak raje uvajajo napredne rešitve, ki temeljijo na procesni platformi
oziroma procesnem sistemu (BPMS),« pravi Lesjak in dodaja, da je učinkovito upravljanje poslovnih procesov (BPM) precej več kot preprosto kroženje posameznega poslovnega dokumenta, zadeve ali mape po organizaciji.
Digitalna preobrazba ni samo digitalizacija dokumentov in zadev ali uvajanje e-računa in e-izmenjave. Digitalna preobrazba je predvsem digitalizacija
oziroma avtomatizacija poslovnih procesov – uvajanje procesne organizacije, spodbujanje lažjega in hitrejšega dela ter povečevanje učinkovitosti in
storilnosti. Procesni sistem je po sogovornikovih besedah platforma, ki uporablja posebne pristope in zmogljiva orodja, s katerimi lahko dobro poskrbimo za avtomatizacijo poslovnih procesov. Le organizacija, ki obvladuje svoje poslovne procese, je organizacija, ki obvlada svoj posel.

Gre za sodoben dokumentni
sistem (DMS) za hitro, prožno
in učinkovito poslovanje ter
upravljanje informacij na vseh
področjih poslovanja. Novo
različico odlikujejo nekatere
edinstvene lastnosti, ki jo ločijo od preostalih izdelkov na trgu. Omenjena rešitev je izrazito drugačne zasnove; edinstvena je že na videz, saj je všečna in
prijazna do uporabnika. Preprostost uporabe dodatno poenostavlja programski vmesnik,
ki omogoča preprost in fleksibilen zajem dokumentov ter, glede na predvidene delovne tokove, nadaljnjo distribucijo.
Moči sta združila Xenon
forte in Gama System
Intuitivni vmesnik je plod skupnega razvoja podjetij Xenon
forte in Gama System. Odlikuje ga dvosmerna komunikacija med večopravilno napravo in zaledno DMS-aplikacijo.

""Intuitivni
vmesnik
odlikuje
dvosmerna
komunikacija
med
večopravilno
napravo in
zaledno DMSaplikacijo.

Z grafičnim orodjem za izdelavo procesnih tokov si lahko
uporabnik vnos vseh vrst dokumentov spremeni v preproste rutine. Rešitev omogoča celostno podporo skeniranju dokumentov od koderkoli
in s katerekoli sodobne naprave Kyocera kot tudi polno podporo tiskanju dokumentov. Za
registracijo in avtentikacijo
uporabnikov na napravi je dovolj identifikacijska kartica ali
koda PIN.
Brezšivna integracija
s poslovnim okoljem
Razvijalci so poskrbeli za integracijo rešitve eDocs 5 s programom Outlook (e-sporočila lahko samodejno zajema in
indeksira v bazi dokumentov),
orodje za skupinsko delo pa je
že sestavni del rešitve kakor tudi grafično orodje za dizajniranje procesnih tokov, ki omogo-

ča preprosto sestavljanje prednastavljenih delovnih tokov dokumentov in procesov. Podprte
so tudi druge oblike integracije s
poslovno programsko opremo
na lokalnem strežniku ter povezovanje z rešitvami in storitvami v oblaku.
»Integracija večopravilnih
naprav Kyocera s sistemi DMS
in ERP je strateškega pomena
za naše podjetje, saj tako naprave, ki omogočajo napredne
storitve, povezane z dokumenti, dobijo povsem novo vlogo v
poslovnih sistemih. Z uporabo
Kyocerine hibridne platforme
za razvoj naprednih programskih rešitev HyPAS, ki preoblikuje večopravilno napravo v
poslovno orodje, smo dosegli celostno podporo vgrajenim
funkcijam dokumentnega sistema Gama System eDocs 5 in s
tem dostop do dokumentov neposredno prek nadzorne plošče

zovejo velike

gicLeap lahko v gimnazijsko

nov dolarjev zagonskega kapitala. Oscar uporabnikom ponuja oblikovanje zdravstvenih paketov glede na njihov življenjski
slog, hitro in preprosto iskanje
zdravstvene pomoči (podobno kot Airbnb za prenočitve)
ter vrsto praktičnih nasvetov
strokovnjakov (svoje vprašanje preprosto vtipkamo v aplikacijo) in ta s popusti za storitve
spodbuja k motivacijskim aktivnostim, ki promovirajo zdravo življenje. Zagonska podjetja, ki želijo spremeniti področje zdravstvenega zavarovanja,
so zelo dejavna tudi na stari celini. V Nemčiji smo lahko občudovali pristope podjetij, kot so
Treefin, GetSafe, Knip in Clark.

Elektromobilnost
kot poslovni model
Elektromobilnost prebivalstva
je v svoje roke vzelo več zagonskih podjetij iz Berlina, ki postaja nekakšna evropska prestolnica elektromobilnosti. Čeprav
Tesla in Elon Musk menita, da bi
do leta 2020 po cestah lahko vozilo že milijon električnih avtomobilov, si mala zagnana podjetja elektromobilnost zamišljajo
drugače. Podjetje Unumotors je
razvilo vespi podobne električne skuterje s prenosljivimi baterijami, podjetje eMio pa v Berlinu vzpostavilo pravcato mrežo
za izposojo električnih skuterjev – seveda ob pomoči mobilnih aplikacij. Ubitricity, še eno
zagonsko podjetje, pa je prejelo 5,4 milijona evrov za izvedbo
svoje ideje, ki predvideva preoblikovanje klasičnih drogov
javne razsvetljave v polnilnice
za električna vozila.
Navidezna resničnost:
igralnica za vsak dan
Čeprav je sprva kazalo, da bodo
rešitve s področja navidezne resničnosti (VR) v celoti posvojili
le igričarji, razvoj aplikacij za
navidezno in obogateno resničnost dokazuje uporabnost
te tehnologije na vseh mogočih
področjih. Naložb Googla, Microsofta in Facebooka v rešitve
VR ni treba posebej predstavljati, da ne želi zaostajati za tekmeci, pa je z nakupom dveh evrop-

skih zagonskih podjetij Metaio
in Faceshift pokazal tudi Apple.
Zanju je odštel zajeten kupček
denarja, kar dokazuje, da je
navidezna resničnost skoraj že
pripravljena na tržno ofenzivo.
V Hannovru smo lahko občudovali kreativnost podjetja
MagicLeap, ki trdi, da želi s svojimi rešitvami »vrniti čarobnost
v svet«. Njegova navidezna resničnost lahko v gimnazijsko telovadnico preslika kita ali pa
nam omogoči, da v dlaneh držimo pravcat solarni sistem. Podjetje Blippar pa uporablja sliko,
ki jo trenutno vidi kamera pametnega telefona ali tablice, za
nadgradnjo z vsemi mogočimi
(večinoma uporabnimi) informacijami. Medtem ko mi vidimo pomarančo, Blippar poizveduje in prikazuje lokacije bližnjih prodajaln, išče recepte za
jedi s pomarančami, postreže z
informacijami o hranilni vrednosti sadeža in podobno.
Na povsem industrijsko rabo rešitev obogatene resničnosti pa se je osredotočilo podjetje Itiziimo, ki zaposlenim na
različnih področjih močno
poenostavlja in pospeši delo –
na primer vzdrževalcem vseh
vrst, ljudem, ki rešujejo takšne
in drugačne izzive, skladiščnikom in drugim. Nič čudnega,
da ga vrsta svetovnih velikanov že označuje za enega naslednjih globalnih igralcev v industriji.

Za stranke
po vsem svetu
""Marca se je nova rešitev, ki
pomeni odlično priložnost za
izvoz slovenskega znanja v tujino, uspešno predstavila tudi
na sejmu CeBIT v Nemčiji.
Podjetje Xenon forte si z mrežo partnerskih podjetij v regiji EMEA že odpira vrata na zanimive tuje trge, ki cenijo kakovostne in visoko učinkovite dokumentne rešitve. Dokumentni sistem Gama System
eDocs na napravah Kyocera
bo že letos v uporabi na vsaj
štirih celinah.

večopravilnih naprav Kyocera.
Tako bo dokumentna rešitev,
ki že v svoji zasnovi postavlja v
ospredje uporabnika, še preprostejša za uporabo,« je povedal
Matjaž Fortič, izvršni direktor v
podjetju Xenon forte.

ZA KAKOVOST VAŠIH
DOKUMENTOV

MAKSIMALNO IZKORISTITE FORMAT A4!
Nove naprave so opremljene z vsemi zmogljivostmi naših A3
naprav – toda v A4 formatu.
Odlikuje jih vrhunski nabor lastnosti, od najboljše hitrosti
tiskanja na tržišču, neprednega ravnanja s papirjem in
barvnimi izpisi, do možnosti zaključevanja dokumentov, ki
so bile do sedaj rezervirane za naprave A3.
Vse funkcije boste nadzorovali preko naprednega vmesnika
na zaslonu na dotik, kar vam bo odprlo povsem nove
razsežnosti učinkovitega upravljanja z dokumenti.
Preverite, kako lahko bolje izkoristite A4 naprave.
www.xenon-forte.si, ali pokličite (01) 5484 800.
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