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Približno 90 odstotkov 
organizacij ne ve, koliko 
sredstev dejansko porabi-
jo za izpis dokumentov. Ni-
ti tega, kaj vse bi lahko s so-
dobnimi večopravilnimi 
napravami še počele in iz-
boljšale produktivnost za-
poslenih ter učinkovitost 
dela v pisarniških okoljih. 
Pripravili smo hiter vodnik 
po izzivih in rešitvah s pod-
ročja tiskanja in upravlja-
nja dokumentov, ki bo v po-
moč v vsakem poslovnem 
okolju, kjer uporabljajo pet 
ali več tiskalnikov.

Neučinkovitost 
tiskalniškega okolja

1 Heterogena tiskalniška 
okolja, sestavljena na »ho-
ruk«, so prava nočna mora 

za njihove skrbnike ali upravite-
lje. Hkrati pa so tudi izredno ne-
učinkovita. Če so tiskalniki ne-
pravilno izbrani glede na naloge 
v delovnih procesih, bodo stro-
ški izpisov višji, naprave pa po-
gosto okvarjene. Zaposleni se 
navadno niti ne zavedajo, da je 
tiskanje večjega obsega doku-
mentov na bližnjem brizgalnem 
ali malem laserskem tiskalniku 
bistveno dražje kot na skupni 
večopravilni napravi na oddel-
ku. Ob tem zaposleni radi poza-
bijo, da so dokumente natisnili. 
Množica izpisov, pozabljenih na 
tiskalniku, ne pomeni le meta-
nja denarja skozi okno, temveč 
je tudi varnostna težava, saj lah-
ko pridejo zaupne informacije v 
neprave roke.

Rešitev: pregled in 
sistematska optimizacija 
tiskalniškega okolja
Pregled tiskalniške infrastruk-
ture, vključno z lokacijami 
naprav, statistiko uporabe, tipi 
naprav, funkcionalnostmi, po-
vezljivostjo, varnostnimi zahte-
vami in podporo, lahko naredi 
prvi čudež. Temu naj sledi ana-
liza poslovnih procesov z na-
menom odkrivanja področij, 
kjer je mogoče izboljšati učin-
kovitost dela.

Težave ob uvajanju 
sprememb

2 Navada je železna srajca. 
To še kako drži tudi za po-
dročje tiskanja, kjer se za-

posleni lahko uprejo spremem-
bam, če se jim nove optimizi-
rane rešitve zdijo manj udob-
ne, čeprav so učinkovitejše in 
jim prinašajo nove funkcional-
nosti, s katerimi prihranijo og-
romno časa.

Rešitev: izobraževanje 
uporabnikov
Skrbniki tiskalniškega okolja – 
lahko tudi v navezi s ponudni-
kom novih storitev – naj prip-
ravijo predstavitev vseh novo-
sti in prednosti. Pomagajo tudi 
primeri dobrih praks.

Neekonomičnost 
tiskanja

3 Tiskanje v poslovnih oko-
ljih je pogosto povsem ne-
ekonomično. Zaposleni 

po nepotrebnem tiskajo veli-
ke količine izpisov in neracio-
nalno uporabljajo naprave, ko 
se odločajo za zgolj enostran-
sko tiskanje, tiskanje v barvah 
(ko to ni potrebno) ali pa tiska-
jo vedno le na najbližji napravi, 
tudi če obstaja za posamezno 
tiskalniško nalogo primernej-
ša naprava.

Rešitev: skrbniški nadzor 
in uporaba tiskalniških 
profilov
Upravitelj tiskalniškega okolja 
lahko posameznemu uporabni-
ku ali skupini določi pravice do 
uporabe funkcij in lastnosti več- 
opravilne naprave. Poleg nad-
zora nad količino izpisanih stra-
ni lahko omeji tudi dostop do 
določenih funkcij in za vsake-
ga uporabnika vnaprej nastavi 
optimalne nastavitve tiskanja.

Izzivi s 
podpisovanjem 
in avtorizacijo 
dokumentov

4 Avtor dokumenta po-
gosto ni hkrati tudi od-
govorna oseba, temveč 

mora šele pridobiti njen pod-
pis. V procesu likvidature je lah-
ko udeleženih več oseb, ki k de-
lovnemu dokumentu dajejo pri-
pombe, dopolnitve in izražajo 
svoje (ne)strinjanje z vsebino, 
še preden se oblikuje končna re-
šitev. Če vse (vmesne) različice 
dokumentov natisnemo in jih fi-
zično prenašamo med zaposle-
nimi, porabimo ogromno časa 
in denarja.

Rešitev: uvedba 
dokumentnega sistema s 
komponento sodelovanja
Sodobni dokumentni sistemi 
imajo vgrajena orodja za podpo-
ro avtomatizaciji procesov (tudi 
podpisovanja). Dokumenti v di-
gitalni obliki, urejani v sodob-
nih dokumentnih sistemih, pri-
dejo do vseh deležnikov v pro-
cesu precej hitreje in bolj nadzo-
rovano, zagotovljena je tudi sle-

dljivost sprememb. Tiskalnik je 
tako le še končna postaja.

Skeniranje 
dokumentov

5 Ogromno podjetij ima ve-
liko dokumentov v papir-
ni obliki. Če želijo pohitri-

ti delo z njimi, jih morajo digita-
lizirati. To nalogo lahko učinko-
vito opravijo tudi večopravilne 
naprave.

Rešitev: uporaba pametne 
večopravilne naprave
Pametne večopravilne napra-
ve navadno premorejo aplika-
cije, ki zaposlenim skeniranje 
poenostavijo do skrajnosti, saj 
omogočajo skeniranje na raz-
lične lokacije (v mape na stre-
žniku, po e-pošti) in tudi prila-
goditev nastavitev skeniranja 
posameznemu uporabniku. 
Številne med njimi premore-
jo napredna orodja za optično 
prepoznavanje vsebine, ki vse-
bino dokumentov takoj digitali-
zirajo, v navezi z dokumentnim 
sistemom pa tudi ustrezno in-
deksirajo ali arhivirajo.

Mobilno tiskanje

6 Ideja o mobilnem tiska-
nju je super, a je v praksi 
le redkokje dobro izve-

dena. Poslovni uporabniki na-
mreč potrebujejo možnost izpi-
sa dokumentov tudi na poti, pri 
čemer je pošiljanje dokumentov 
z mobilne naprave v tiskalniško 
omrežje pogosto prezapleteno.

Rešitev: raba ustreznih 
naprav in programske 
opreme
Mobilno tiskanje mora v prvi 
vrsti podpirati tiskalniško oko-
lje. Rešitev EveryonePrint omo-
goča več načinov tiskanja s ka-
terekoli mobilne naprave. Prek 
spletnega brskalnika lahko 
uporabnik prenese poljuben 
dokument, ga na tiskalnik poš-
lje kot priponko, kjer ga natisne 
šele, ko se na napravi prijavi z 
lastno PIN-kodo ali ID-kartico.

Tiskanje iz oblaka

7 Poslovni uporabniki pra-
viloma potrebujejo sta-
len dostop do pomemb-

nih dokumentov in imajo po-
datke na voljo v različnih ob-
lačnih storitvah (Google Drive, 
DropBox, Evernote ali OneDri-
ve) ter želijo možnost izpisa do-
kumentov na različnih lokaci-
jah (doma, na poti, na sestankih 
pri strankah, v podružnicah ...).

Rešitev: ustrezna 
implementacija vtičnikov
Večina sodobnih omreženih 
večopravilnih naprav podpi-
ra integracijo z oblačnimi sto-

ritvami. Le omogočiti in ustre-
zno nastaviti jih je treba.

Faksiranje

8 Kljub vse manjši upora-
bi faksirnih dokumentov 
še vedno precej podjetij 

zahteva možnost uporabe tega 
komunikacijskega kanala. Glav-
ni razlog je v avtentičnosti origi-
nalnega sporočila, ki ga pri po-
šiljanju ni mogoče prestrezati in 
spreminjati, zato ima zakonsko 
veljavo kot dokaz na sodišču.

Rešitev: raba sodobnih 
večopravilnih naprav 
ali ustrezne programske 
opreme
Večina proizvajalcev tiskal-
niških naprav ima v ponud-
bi izdelke, ki že imajo vgrajen 
faks strežnik ali pa je z njim 
naprave mogoče nadgraditi. 
Alternativa je tudi raba pro-
gramske opreme, ki se »pret-
varja«, da gre za faksirno na-
pravo.

8 izzivov upravljanja 
tiskalniškega okolja
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 " Ciril Kraševec, direktor podjetja Xenon Forte: »Če se podje-
tja lotijo optimizacije tiskanja, naj jo opravijo temeljito. Strokovnjaki 
predlagamo tudi finančni pregled vseh s tiskanjem povezanih stro-
škov ob zagotavljanju in upravljanju vzpostavljenega tiskalniškega 
okolja. Nadaljnji korak pa sta avtomatizacija vsega, kar se da na po-
dročju tiskanja avtomatizirati, in optimizacija oskrbe s potrošnim 
materialom. Zaposlenim v podjetju tako ni treba skrbeti, ali bo po-
trošni material pravočasno dostavljen na lokacijo, programska opre-
ma za nadzor tiskalniških naprav na daljavo v navezi z ustreznimi 
storitvami ponudnika ves čas bedi na njihovim stanjem in zagota-
vlja, da so tonerji in papir pravočasno zamenjani oziroma dopolnje-
ni. Takšno spremljanje tiskalniškega okolja precej zniža tudi stroške 
vzdrževanja in servisiranja, saj zmanjša število servisnih posegov in 
intervencij, serviser pa ve, kateri del mora imeti s seboj.«

Optimizacija tiskanja naj bo temeljita
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