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Urejeno področje tiskanja 
in dela z dokumenti lahko 
podjetjem prihrani veliko 
denarja in časa.

Analitsko podjetje Gartner 
ugotavlja, da lahko podje-
tja s storitvijo upravljanja ti-
skanja znižajo stroške tiska-
nja tudi do 30 odstotkov, z 
optimizacijo delovnih tokov 
pa dodatno zmanjšajo še po-
rabo električne energije in 
skrajšajo čas, ki ga zaposleni 
porabijo za delo z dokumen-
ti. Urejeno področje tiskanja 
podjetju prinese vsaj deseti-
no nižje stroške. A to je le del 
s tiskanjem in tiskalniki po-
vezanih številk, poudarjamo 
tudi nekatere, za katere mo-
rebiti še niste slišali.

90 odstotkov podjetij ne 
spremlja stroškov tiskanja
Kdor ne meri, ta ne more 
upravljati in izboljšati reši-
tev. Glede na to, da večina 
preprosto zamiži ob pogledu 
na stroške tiskanja, je prosto-
ra za napredek ogromno. Od-
sotnost spremljanja stroškov 
tiskanja pomeni izgubo po-
membnih virov. Ne le tiskal-
niki, črnila, tonerji in papir, 
stroške podjetjem povzroča 
tudi vzdrževanje heteroge-

nih tiskalniških okolij. Brez 
ustreznega nadzora tako de-
nar dobesedno odteka iz pod-
jetja skozi tiskalnike in doku-
mente. Brez spremljanja rabe 
in vzdrževanja naprav priha-
ja tudi do več okvar in preki-
nitev delovnega procesa, kar 
ima spet negativne posledice 
za produktivnost zaposlenih 
in poslovanje podjetja.

Do 15 odstotkov prihodkov 
lahko dosežejo stroški 
dokumentov
V manjših podjetjih, katerih 
poslovanje je še vedno papir-

no intenzivno, lahko stro-
ški, povezani z dokumenti, 
pomenijo od pet do 15 od-
stotkov prihodkov, ugota-
vlja IDC. Obstaja več nači-
nov, kako minimizirati stro-
ške tiskanja v vsakem po-
slovnem okolju. Najprepro-
stejša rešitev je vpeljava sis-
tema upravljanja tiskanja ali 
pa predaja tiskanja v izvaja-
nje zunanjemu ponudniku.

15 odstotkov časa se 
oddelek IT ukvarja s 
tiskalniki
Tiskalniško okolje je pogosto 

v domeni oddelka IT. Zapos-
leni v tem oddelku v povpre-
čju porabijo kar 15 odstot-
kov svojega časa za reševa-
nje s tiskanjem povezanih te-
žav, kot so pomoč uporabni-
kom, nastavitve programske 
opreme, omrežna povezlji-
vost tiskalnikov in druge. Te-
ga stroška, povezanega s ti-
skanjem, ne meri skoraj no-
beno podjetje.

23 odstotkov klicev na 
oddelek pomoči ima 
opraviti s tiskanjem
IDC je v svoji raziskavi de-
la klicnih centrov ugotovil, 
da se podjetja, ki imajo las-
ten center pomoči uporab-
nikom, veliko ukvarjajo s ti-
skalniškimi težavami. Kar 
23 odstotkov vseh klicev na 
oddelek pomoči je namreč 
povezanih s tiskanjem in ti-
skalniki.

Kako do 30-odstotnih 
prihrankov
Eden najboljših načinov, ka-
ko doseči od 20- do 30-od-
stotne prihranke pri stroških 
tiskanja, je predaja tiskanja 
v upravljanje specializirane-
mu ponudniku. Ta se bo pot-
rudil, da bo tiskalniško oko-
lje delovalo optimalno, saj 
bo imel posledično kar naj-
manj dela z vzdrževanjem. 
Dolgoročno sodelovanje lah-
ko tudi racionalizira podro-
čje tiskanja, ga poenostavi 
ter izboljša potek dela. In se-
veda podjetju pa tudi ponu-
dniku storitve prihrani pre-
cej denarja.

»Za upravljanje in vzdrže-
vanje naprav uporabljamo 
rešitev Kyocera Fleet Servi-
ces (KFS). Spletna rešitev de-
luje v oblaku, prodajalcem 
in servisnim partnerjem pa 
omogoča oddaljeni nadzor, 
upravljanje in vzdrževanje 
(omrežnih) tiskalnikov ter 
večopravilnih naprav, name-
ščenih pri strankah. Z dra-
gocenim vpogledom v de-
jansko rabo naprav KFS po-
nudnikom servisnih stori-
tev ustvarja veliko vrednost 
in jim omogoča izboljšavo 
lastnih storitev,« je povedal 
Ciril Kraševec, direktor pod-
jetja Xenon Forte.

Tiskalniške številke,  
ki jih niste poznali

 " Brez ustreznega nadzora denar iz podjetja 
dobesedno odteka skozi tiskalnike in dokumente.

KOLEDAR IKT-DOGODKOV

OD 18. OKTOBRA DO 30. NOVEMBRA
Navedeni so naziv in 
opis, organizator, prizo-
rišče, datum in kraj do-
godka ter spletna stran 
za dodatne informacije.

Zagreb AV Show 2018, 24. 
zagrebški sejem potrošniške 
elektronike, Zagreb, 20. in 
21. oktobra, hotel Sheraton 
(zgavshow.com)
Oracle OpenWorld 2018, 
svetovno srečanje strokov-
njakov in uporabnikov pro-
gramske opreme Oracle, Ora-
cle Corporation, San Fran-
cisco, 22.–25. oktobra, Mos-
cone Center (www.oracle.
com/openworld)
ZEIDES 2018, 2. mednaro-
dna konferenca o elektronski 
identifikaciji in storitvah zau-
panja za elektronske transak-
cije, Palsit, Ljubljana, 23. ok-
tobra, hotel Radisson Blu Pla-
za (palsit.com)
Gartner Data & Analy tics 
Summit 2018, konferen-
ca o množičnih podatkih in 
poslovni analitiki, Gartner, 
Frankfurt, 23. in 24. okto-
bra, Kap Europa (www.gar-
tner.com)
Smau 2018, mednarodni sa-
lon IKT-inovacij, Smau Ser-
vizi, Milano, 23.–25 okto-
bra, Fieramilano City (www.
smau.it)
Sinergija 2018, poslovnoteh-
nološka konferenca uporab-
nikov Microsoftove program-
ske opreme, Microsoft Srbi-
ja, Beograd, 24.–26. oktobra, 
hotel Crowne Plaza (www.
mssinergija.net)
15. Mikrocop konferenca, 
dogodek o priložnostih, ki jih 
prinaša digitalizacija, Mikro-
cop, Brdo pri Kranju, 25. ok-
tobra, Kongresni center Brdo 
(www.mikrocop.si/konfe-
renca)
ESC 2018 (Embedded 
Systems Conference), kon-
ferenca o vdelanih sistemih, 
UBM, Minneapolis, 31. okto-
bra in 1. novembra, Minnea-
polis Convention Center 
(www.embeddedconf.com)
Gartner Symposium/ITx-
po, konferenca za CIO in vod-
stva podjetij, Gartner, Barce-
lona, 4.–8. novembra, CCIB 
(Centre Convencions Interna-
cional Barcelona) (www.gar-
tner.com)
Think SEE – Where Tech-
nology meets Humanity, 
konferenca za vodilne v ju-
govzhodni Evropi o novem 
svetu varnega poslovanja z 
AI, oblakom in podatki, IBM, 
Bled, 6. in 7. novembra, Rik-
li Balance hotel (www-05.ibm.
com/si/think-see)
Vision 2018, vodilni sejem 
s področja strojnega vida, 
Stuttgart, 6.–8. novembra, 
Messe Stuttgart (www.messe-
-stuttgart.de)
Fujitsu Forum 2018, le-
tni dogodek na temo podpo-
re poslovanja z inovativnimi 
produkti in rešitvami, Fujit-
su, München, 7. in 8. novem-
bra, ICM (www.fujitsu.com)
Pogled v prihodnost kiber-
netske varnosti, dogodek 
na temo informacijske var-
nosti, trendov, vdorov, finanč-

nih posledic, IT-okolja podje-
tij, rešitev in prihodnosti, Ča-
snik Finance in A1, Ljublja-
na, 9. novembra, hotel Radis-
son Blu Plaza (www.kibernet-
ska-varnost.si/)
CA World 2018, svetovna 
konferenca strokovnjakov, 
partnerjev in uporabnikov 
programske opreme CA, CA 
Technologies, Miami Bea-
ch, 12.–16. novembra, Miami 
 Beach Convention Center (ca.
com/caworld)
Electronica 2018, medna-
rodni sejem za elektronske 
komponente, sisteme in apli-
kacije, München, 13.–16. no-
vembra, Messe München 
(www.electronica.de)
SEMICON Europe 2018, naj-
večji evropski sejem s pod-
ročja mikroelektronike (sku-
paj s sejmom Electronica), 
SEMI Europe, München, 
13.–16. novembra, Messe 
München (www.semiconeu-
ropa.org/)
Telekomunikacije 2018, 19. 
mednarodna strokovna kon-
ferenca s področja telekomu-
nikacij, Mobinet, Ljubljana, 
14. novembra, hotel Radis-
son Blu Plaza (www.teleko-
munikacije.org)
Telfor 2018, 26. mednarodni 
telekomunikacijski forum, 
Društvo za telekomunikaci-
je, Elektrotehniška fakulte-
ta v Beogradu in IEEE Serbia 
& Montenegro, Beograd, 20. 
in 21. november, Sava centar 
(www.telfor.rs)
Gartner IT Infrastructure, 
Operations & Cloud Strate-
gies Conference, konferenca 
na temo IT-infrastruktur, de-
lovanja in strategij v oblaku, 
London, 26. in 27. novem-
bra, InterContinental London 
(www.gartner.com)
HPE Discover 2018, konfe-
renca na temo pospeševa-
nja digitalne preobrazbe, Ma-
drid, 27.–29. novembra, Fe-
ria de Madrid (www.hpe.com/
events/discover)
SPC IPC Drives 2018, med-
narodni sejem pametne in di-
gitalne avtomatizacije, Mesa-
go (Messe FrankfurtGroup), 
Nürnberg, 27.–29. novem-
bra, NürnbergMesse (www.
mesago.de)
DigiWorld Summit 2018, 
mednarodna konferenca na 
temo digitalne ekonomije, 
IDATE, Pariz, 28. novembra, 
Maison de la Mutualité (www.
digiworldsummit.com)
SAP SCM 2018/PLM 2018, 
vzporedni konferenci na 
temo upravljanja oskrbo-
valnih verig/upravljanja ži-
vljenjskega cikla, SAP, Orlan-
do, 28. in 29. novembra, Ro-
sen Shingle Creek (www.sap.
com)
Infosek 2018 (s CIO foru-
mom), osrednji dogodek na 
temo informacijske varnosti, 
Palsit, Nova Gorica, 28.–30. 
novembra, hotel Perla (www.
infosek.net/)
PIES 2018, 11. posvetova-
nje o informatiki v energetiki, 
Društvo informatikov energe-
tike Slovenije, Portorož, 29. 
in 30. novembra, Kongresni 
center Portus (www.pies.si)

S storitvijo MDS lahko zmanjšate stroške 
tiskanja tudi do 30 %*, z optimizacijo delovnih 
tokov pa zmanjšate tudi stroške porabe energije 
in porabljen čas zaposlenih za delo z dokumenti. 

*Vir: Gartner 
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