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Kako je Summit Leasing Slovenija
stroške tiskanja znižal za petino
ritvi upravljanja tiskanja, ki
vključuje tudi do okolja prijazno vračanje in reciklažo
izrabljenih tonerjev.

V podjetju Summit Leasing Slovenija so se odločili za temeljito prenovo tiskalniškega okolja. Ponudnik jim je področje tiskanja spremenil v udobno
storitev.
Summit Leasing Slovenija je
imel v zadnjih letih zelo heterogeno tiskalniško infrastrukturo, ki se je gradila postopoma oziroma po potrebi,
tako kot je raslo podjetje. Posledica je bila razvejena mreža
različnih modelov tiskalnikov
in večopravilnih naprav različnih proizvajalcev.
Imeli so dva dobavitelja in
vzdrževalca tiskalniške infrastrukture. Že osnovna opravila, kot je skrb za potrošni material, so lahko v podjetju povzročila logistični kaos. Podjetje prav tako ni premoglo nadzornega sistema, ki
bi skrbnikom omogočal nadzor nad tiskanjem.
Zato so se odločili za temeljito ureditev in optimizacijo področja tiskanja, s katero so dosegli boljši nadzor
in upravljanje tiskalniške infrastrukture, poenostavili
vzdrževanje ter znižali stroške poslovanja. Odločili so

""»Danes tiskamo ceneje in tako rekoč brez prekinitev,« pravi Tina Filipan, pomočnica
direktorja v podjetju Summit Leasing Slovenija.

se tudi za predajo področja tiskanja v zunanje izvajanje specializiranemu ponudniku.
Pogodbe sodijo na papir
V nekaterih oddelkih podjetja
je tiskalnik glavni sestavni del
delovnega procesa, posebej na
delovnih mestih, kjer zaposleni
izpisujejo posojilne in lizinške
pogodbe v več izvodih, začasni

izpad tiskalnika pa je lahko velika ovira v delovnem procesu.
Načrte za korenito prenovo
področja tiskanja so predstavili različnim dobaviteljem tiskalniške opreme in potrošnega materiala ter vzdrževalcem
IT-okolja in preverili možnost
predaje tiskanja v zunanje izvajanje. Ponudniki so morali poleg predloga načrta optimizacije tiskalniškega okolja

movanju InnovMatch
Sportine
(Poljska) in Selgros (Romunija). Tekmovanje je namenjeno inovativnim in zagonskim podjetjem, razvojnikom, podjetnikom in študentom, ki želijo s pomočjo
najnovejše tehnologije razviti pametne poslovne rešitve. Sodeluje lahko katerokoli
inovativno podjetje ali posameznik iz srednje in vzhodne
Evrope, ki bi rad razvil pametno poslovno rešitev na najsodobnejši tehnologiji. Med tehnološkimi rešitvami izstopajo inovacije na področjih velike količine podatkov, napovedne analitike in analitike v
realnem času, interneta stvari, strojnega učenja in druge
inovacije, ki imajo potencial,
da postanejo kakovostne poslovne rešitve.
Priložnost za dostop do
najnovejše tehnologije in
potencialnih strank
nost in videoanalitika,« je po- »Inovativnim podjetjem in
vedal sogovornik.
posameznikom iz Slovenije
InnovMatch omogoča dostop
Sodelujejo lahko vsi, ki
do najnovejše tehnologije in
želijo razviti kakovostno
stik s potencialnimi stranposlovno rešitev
kami, hkrati pa je tudi priNa tekmovanju InnovMatch ložnost za mreženje in spobodo letos poleg Sportinine- znavanje s podjetniškimi poga reševali še izzive podje- speševalniki, kot sta SAP.
tij Atlantic Grupa (Hrvaška), iO in Techstars,« pojasnjuGoodAI (Slovaška), EuroCash je Tina Vidergar iz podjetja

predstaviti še možnosti nadaljnjega razvoja.
Med tremi ponudniki so
izbrali podjetje Xenon Forte, ki je poleg temeljite analize in prenove tiskalniškega
okolja zagotovilo še odkup
opreme ter predstavilo načrt
integracije poslovnih rešitev
v tiskalniškem okolju. Celotno okolje so nato v dveh mesecih prilagodili izbrani sto-

Prihranki in večje
zadovoljstvo uporabnikov
Tiskanje je danes v Summit
Leasingu Slovenija storitev z
operativnimi stroški – zanjo
mesečno odštejejo okoli dva
tisoč evrov. Delo nekdaj 40 tiskalnikov danes opravlja le še
24 tiskalniških naprav, večina je oddelčnih večopravilnih
naprav. Stroški tiskanja so nižji za okoli 20 odstotkov.
Zadovoljstvo uporabnikov
je zelo veliko, saj se nič več ne
ukvarjajo z (ne)delovanjem tiskalnikov in potrošnim materialom. Za vzdrževanje in pravočasno zamenjavo potrošnega materiala namreč skrbi ponudnik storitve upravljanja tiskanja. Summit Leasing Slovenija od njega vsak mesec prejme poročilo o natisnjenih straneh in stroških po stroškovnih
mestih, kar močno poenostavi
tudi nadaljnje delo finančno-računovodske službe, saj področje tiskanja pomeni predvidljiv strošek.
»Dosegli smo postavljeni
cilj – tiskanje je postalo ce-

lostna storitev. Xenon Forte
se je izkazal kot izjemno prilagodljiv ponudnik s pravo vizijo. Obljubljeno je uresničil
na najboljši možen način. Danes tiskamo ceneje in tako rekoč brez prekinitev. Prej smo
čakali po dan ali dva na zamenjavo tonerja ali odpravo napake, danes pa večina zaposlenih
vzdrževanja sploh ne zazna,«
razlaga Tina Filipan, pomočnica direktorja v podjetju Summit Leasing Slovenija.
Temelji za nadaljnji razvoj
so postavljeni
V Summit Leasingu Slovenija imajo z novim tiskalniškim
okoljem že nadaljnje načrte,
ki obsegajo prenovo in optimizacijo procesa odobravanja
pogodb. Večopravilne naprave Kyocera bodo postale interaktivni terminali, povezani
z zalednim IT-sistemom, namenskimi lizinškimi aplikacijami ter dokumentnim in arhivskim sistemom ponudnika
Mikrocop.
V družbi razmišljajo še o
možnosti, da bi tovrstno tiskalniško-skenirno rešitev kot storitev ponudili svojim kreditnim
posrednikom ter jim dodatno
olajšali in pospešili delo.
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SAP Slovenija. Kot pravi, ponuja dodano vrednost tudi
podjetjem, ki so pripravila
realne poslovne primere, saj
jim omogoča dostop do širše
skupnosti inovatorjev, najnovejše tehnologije in nasploh
drugačen pristop k reševanju
njihovih poslovnih izzivov.
Lani zmago odnesel
slovenski projekt
Lanski zmagovalec tekmovanja InnovMatch je bil slovenski projekt eVineyard.
Njegovi snovalci so dokazali, da dobra ideja ob učinkoviti izvedbi pravzaprav nima meja. »Ustvarjalci rešitve eVineyard so pri razvoju
svoje aplikacije dobro izkoristili možnosti, ki jih ponuja
SAP-jeva oblačna platforma,
predvsem njen modul interneta stvari. Svoj izdelek že uspešno ponujajo na trgu. Obiskali so tudi SAP-jev center za
inovacije v Silicijevi dolini in z
našimi strokovnjaki razpravljali o tehnologiji in nastopu
na trgu. Poglobljeno sodelovanje še nadaljujemo – pogovarjamo se o sodelovanju v
SAP-jevih globalnih projektih, ki se ukvarjajo s pametnim kmetovanjem, ter o programu Start up Focus,« dodaja Vidergarjeva.

Večopravilne naprave iz serije Kyocera TASKalfa vam poleg izjemnih barvnih izpisov
in prilagodljivih možnosti ravnanja s papirjem, nudijo še veliko več. Po zaslugi
programske platforme HyPAS lahko napravo enostavno vključite v delovni proces
podjetja in na njej poganjate širok nabor poslovnih programov. Preprosto pa je tudi
tiskanje z mobilnih naprav. Pravi partner v moderni – digitalni pisarni.
Za več informacij obiščite kyocera.xenon-forte.si
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