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Oblačne rešitve in potencial
poslovne mobilnosti
Podjetja po vsem svetu v
mobilnosti prepoznavajo priložnost za izboljšanje
produktivnosti in povečanje prihodkov. Zaradi rešitev v oblaku je mobilni način dela dostopen podjetjem vseh velikosti.
Redka podjetja v sodobnem
poslovnem svetu še lahko
učinkovito poslujejo le z ene
lokacije, zaprta med štiri stene. Mobilnost poslovanja je
danes postala nuja, delo na
poti pa nekaj običajnega. Oblačne tehnologije niso več
novost, postajajo uveljavljeno delovno okolje. Platforme, kot so Evernote, Google
Drive ali Dropbox, celo brezplačno ponujajo omejen nabor storitev, kar daje manjšim podjetjem idealno priložnost preizkusiti rešitve in
spoznati koristi, ki jih prinašajo. Poleg cenovno privlačnih rešitev, ki so primernejše za manjša in srednja podjetja, pa obstajajo tudi bolj
kompleksne rešitve, denimo Microsoftov OneDrive,
ki je namenjen večjim organizacijam.

Presenetljivo je, da trenutno manjše in srednje organizacije držijo korak, v nekaterih primerih so celo pred svojimi večjimi tekmeci. Razlog
za hitrejši prehod na oblačne
rešitve je v prihrankih in prilagodljivosti, ki jih te ponujajo. Podatki raziskovalne hiše
Gartner razkrivajo, da do leta
2020 44,6 odstotka manjših
podjetij in 37,7 odstotka srednjih podjetij načrtuje selitev
večine svojih podatkov v oblak, medtem ko ima take načrte 40,4 odstotka velikih družb.
Priložnost je predobra,
da bi jo izpustili
Eno izmed področij, ki lahko največ pridobi, je prodaja. Prodajno osebje med pomanjkljivostmi pri svojem
delu najpogosteje navaja pomanjkanje dostopa do najnovejših informacij, medtem ko
so na poti. Po podatkih CSO
Insighta je 88 odstotkov prodajnikov že doživelo situacijo, ko s pomočjo mobilnih
naprav niso mogli dostopati
do pomembnih vsebin, potrebnih za uspešen zaključek
prodaje. Oblačna tehnologi-

""Do leta 2020 po Gartnerju 44,6 odstotka manjših podjetij in 37,7
odstotka srednjih podjetij načrtuje selitev večine svojih podatkov v
oblak, medtem ko ima take načrte 40,4 odstotka velikih družb.

ja bo temu naredila konec,
saj podjetjem in njihovim zaposlenim ponuja dostop do
podatkov in informacij kjerkoli in kadarkoli.
Koristi oblačne tehnologije seveda niso omejene le
na prodajo. V raziskavi Binder Dijker Otte, opravljeni
med finančnimi direktorji, so
ugotovili, da kar 74 odstotkov
vprašanih meni, da bo na poslovne rezultate uvajanja ka-

terekoli nove tehnologije najbolj vplival oblak. S pomembnimi izboljšanji v učinkovitosti poslovanja se pohvalijo tudi v zdravstvu in zavarovalništvu.
Varnost je glavna
Crowd Research Partners pa
so ugotovili, da 90 odstotkov
strokovnjakov za kibernetsko
varnost še vedno ni prepričanih o zadostnosti zaščite,

ki jo zagotavljajo vodilni ponudniki storitev v oblaku. V
zadnjih letih vse več podjetij ponuja platforme z varno
povezavo do oblačnih storitev, med njimi je tudi specialist Kyocera Document Solutions Europe. Rešitve, kot so
Kyocera Net Manager, MyQ in
Kyocera Fleet Services, lahko v kombinaciji s tehnologijami za optično prepoznavanje besedila (OCR) uporabni-

kom zagotovijo varnost podatkov in delovnih tokov v
podjetjih, kar ohranja idejo
o povečani mobilnosti, ki ne
ogroža varnosti.
Kako torej opraviti prehod
v oblak? S postopnim pristopom in kakovostnim svetovanjem specialistov za upravljanje dokumentov lahko podjetja vpeljejo nove tehnologije
v oblaku varno in brez obsežnih dodatnih naložb.

ZAVARUJTE
SVOJE DOKUMENTE

Dobrodošli
v dobi digitalne
preobrazbe
Portal podpirajo:
S storitvijo MDS lahko učinkovito zaščitite celoten proces tiskanja in vse
svoje dokumente pred nepooblaščeno uporabo in zagotovite, da bo natisnjene
dokumente prevzela prava oseba.
Za več informacij se obrnite na Xenon forte d.o.o - www.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - www.kyoceradocumentsolutions.eu
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