OGLASNA STRAN

Razredni preskok
v svetu tiskalnikov
Statistika pravi, da je več kot 95 odstotkov vseh natisnjenih dokumentov na barvnih
tiskalnikih in večopravilnih napravah formata A3 zgolj velikosti A4. Zakaj torej večina
podjetij še vedno kupuje A3-naprave? Predvsem zato, ker te nudi¬jo funkcionalnosti in
zmogljivosti, ki jim no¬bena A4-naprava ni kos. Oziroma jim ni bila …

P

odjetja so še do nedavnega večopravilne naprave formata A3 kupovala predvsem zato, ker
so nudile napredne funkcionalnosti v obliki različnih finišerjev,
spenjalnikov ipd. in zmogljivosti, ki jih v A4-napravah običajno
ni bilo (niti za doplačilo). Danes
ni več tako. Tiskanje dokumentov A4 na napravi A4 ima bistveno več smisla tudi s stroškovnega vidika. Nižja je nabavna cena
naprave, nižji so obratovalni
stroški, manj je odpadkov. Nezanemarljivi niso niti prihranki, ki
so posledica nižjih logističnih in
namestitvenih stroškov.

A4 je lahko boljši
od A3, in to ne le v
avtomobilizmu

Japonski proizvajalec Kyocera
se je odločil za t. i. razredni preskok. Nova
generacija barvnih večopravilnih A4-naprav
TASKalfa premore napredne funkcije ravnanja s papirjem in možnosti obvladovanja
velikih serij tiskanja v znatno manjši embalaži. Te naprave, ki jih obenem odlikujejo še pre¬prosta namestitev in nizki stroški
lastništva, za¬vzamejo bistveno manj prostora (po zunanjih merah so okoli tretjino
manjše od naprav A3) v pisarni. Novinke
TASKalfa 406ci, 356ci in 306ci močno poenostavijo tudi digita¬lizacijo delovnih procesov. Pohvalijo se lahko s hitrostmi tiskanja
do 40 (oziroma 35 in 30) strani v minuti,
kakovost tiskanja v barvah pa je mogoča do
ločljivosti 1.200 dpi.
Prilagodljivost je pisana z veliko začetnico – naprave so na voljo v različnih konfiguracijah, kot namizne ali samostoječe in z do
petimi predali za papir. Skupna kapaciteta
predalov za papir tako znaša do 3100 listov,
kar je vrednost, ki je bila še včeraj krepko zasidrana v kategoriji naprav A3. Nove TASKalfe seveda obvladajo dvostransko tiskanje,
skeniranje, kopiranje in fak-siranje, kot tudi
premorejo celovit nabor možnosti zaključevanja dokumentov (spenjanje, prepogibanje …). Sveže TASKalfe 406ci, 356ci in 306ci
so torej idealne za okolja, kjer sta kakovost

izpisov in možnost zaključevanja vitalnega
pomena. Na področjih varnosti in mobilnih
možnosti so ohranile vse lastnosti večjih
A3-naprav. Naložba v te naprave se povrne
še bistveno hitreje, sploh pri podjetjih, ki
veliko tiskajo, kopirajo ali digitalizirajo dokumente.

Avtomatizacija
dokumentnega tokokroga

Nove večopravilne naprave Kyocera TASKalfa so računalniki v malem, poganja
jih namreč dvojedrni procesor, serijsko pa
imajo vgrajenega 2 GB pomnilnika, ki jim
zagotavljata visoko stopnjo odzivnosti in
hitro obdelavo tudi kompleksnejših dokumentov. Velik barvni in na dotik občutljiv
zaslon diagonale 11 cm uporab¬nikom
nudi še boljšo uporabniško izkušnjo pri rabi
vgrajenih funkcij in aplikacij – te lahko dodatno prilaga¬jajo funkcionalnosti naprave
delovnim in dokumentnim tokovom v podjetju. Z uporabo Kyocerine hibridne platforme za razvoj naprednih programskih rešitev
HyPAS, ki preoblikuje večopravilno napravo
v poslovno oro¬dje, je mogoče popolnoma
prilagoditi uporabo naprave po¬slovnim
procesom podjetja in potrebam zaposlenih.
Z aplikacijami na večopravilnih napravah
lahko podjetja spremenijo distribucijo in

hrambo papirnih dokumentov v
poenostavljen digitalni delovni
tok. Na napravah Kyocera slovenski uporabniki najpogosteje
uporabljajo aplikaciji PinPoint
in SmartScan. Prva poskrbi, da
je skeniranje na napravi udobnejše. Po prijavi zaposlenega se
večopravilna naprava poveže
z njegovim računalnikom oziroma računom in mu prikaže
vnaprej določena mesta za skenirane dokumente: mape, e-pošto ali poslovno aplikacijo.
Skenirani podatki so kodirani
s SSL-enkripcijo, še preden so
poslani z naprave, kar zagotavlja varnost dokumentov med
celotnim procesom skeniranja.
Prav tako lahko uporabnik brska
po svojih mapah in dokumentih
neposredno z nadzorne plošče
večopravilne naprave. Rešitev
SmartScan pa poleg skeniranja omogoča še
faksiranje z enim klikom – je enostavna za
uporabo in zaposlenim prihrani ogromno
časa, saj dostopa neposredno do seznama
kontaktov podjetja. V podjetju Xenon Forte uporabnikom rešitve HyPAS omogočajo
tudi integracijo z rešitvijo SharePoint Connector, ki funkcionalnosti večopravilnih
naprav Kyocera podaljša še v svet portalnih
in drugih Microsoftovih poslovnih rešitev.
V podjetju Xenon forte pa lahko poskrbijo
tudi za povezovanje pametnih večopravilnih naprav z različnimi dokumentnimi sistemi in drugimi poslovnimi aplikacijami ter
platformami. 6
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