22 Oglasna priloga

www.finance.si
Četrtek, 18. oktobra 2018, št. 200

Tiskalniške številke,
ki jih niste poznali
Urejeno področje tiskanja
in dela z dokumenti lahko
podjetjem prihrani veliko
denarja in časa.
Analitsko podjetje Gartner
ugotavlja, da lahko podjetja s storitvijo upravljanja tiskanja znižajo stroške tiskanja tudi do 30 odstotkov, z
optimizacijo delovnih tokov
pa dodatno zmanjšajo še porabo električne energije in
skrajšajo čas, ki ga zaposleni
porabijo za delo z dokumenti. Urejeno področje tiskanja
podjetju prinese vsaj desetino nižje stroške. A to je le del
s tiskanjem in tiskalniki povezanih številk, poudarjamo
tudi nekatere, za katere morebiti še niste slišali.
90 odstotkov podjetij ne
spremlja stroškov tiskanja
Kdor ne meri, ta ne more
upravljati in izboljšati rešitev. Glede na to, da večina
preprosto zamiži ob pogledu
na stroške tiskanja, je prostora za napredek ogromno. Odsotnost spremljanja stroškov
tiskanja pomeni izgubo pomembnih virov. Ne le tiskalniki, črnila, tonerji in papir,
stroške podjetjem povzroča
tudi vzdrževanje heteroge-

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

nih tiskalniških okolij. Brez
ustreznega nadzora tako denar dobesedno odteka iz podjetja skozi tiskalnike in dokumente. Brez spremljanja rabe
in vzdrževanja naprav prihaja tudi do več okvar in prekinitev 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 stroški, povezani z dokumenti,
pomenijo od pet do 15 odstotkov prihodkov, ugotavlja IDC. Obstaja več načinov, kako minimizirati stroške tiskanja v vsakem poslovnem okolju. Najpreprostejša rešitev je vpeljava sistema upravljanja tiskanja ali
pa predaja tiskanja v izvajanje zunanjemu ponudniku.

v domeni oddelka IT. Zaposleni v tem oddelku v povprečju porabijo kar 15 odstotkov svojega časa za reševanje s tiskanjem povezanih težav, kot so pomoč uporabnikom, nastavitve programske
opreme, omrežna povezljivost tiskalnikov in druge. Tega stroška, povezanega s tiskanjem, ne meri skoraj nobeno podjetje.

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

23 odstotkov klicev na
oddelek pomoči ima
opraviti s tiskanjem
IDC je v svoji raziskavi dela klicnih centrov ugotovil,
da se podjetja, ki imajo lasten center pomoči uporabnikom, veliko ukvarjajo s tiskalniškimi težavami. Kar
23 odstotkov vseh klicev na
oddelek pomoči je namreč
povezanih s tiskanjem in tiskalniki.

ODREŽITE
DO 30 % STROŠKOV

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
Za več informacij se obrnite na
Xenon forte d.o.o - www.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc.
www.kyoceradocumentsolutions.com

Kako do 30-odstotnih
prihrankov
Eden najboljših načinov, kako doseči od 20- do 30-odstotne prihranke pri stroških
tiskanja, je predaja tiskanja
v upravljanje specializiranemu ponudniku. Ta se bo potrudil, da bo tiskalniško okolje delovalo optimalno, saj
bo imel posledično kar najmanj dela z vzdrževanjem.
Dolgoročno sodelovanje lahko tudi racionalizira področje tiskanja, ga poenostavi
ter izboljša potek dela. In seveda podjetju pa tudi ponudniku storitve prihrani precej denarja.
»Za upravljanje in vzdrževanje naprav uporabljamo
rešitev Kyocera Fleet Services (KFS). Spletna rešitev deluje v oblaku, prodajalcem
in servisnim partnerjem pa
omogoča oddaljeni nadzor,
upravljanje in vzdrževanje
(omrežnih) tiskalnikov ter
večopravilnih naprav, nameščenih pri strankah. Z dragocenim vpogledom v dejansko rabo naprav KFS ponudnikom servisnih storitev ustvarja veliko vrednost
in jim omogoča izboljšavo
lastnih storitev,« je povedal
Ciril Kraševec, direktor podjetja Xenon Forte.

KOLEDAR IKT-DOGODKOV

OD 18. OKTOBRA DO 30. NOVEMBRA
Navedeni so naziv in
opis, organizator, prizorišče, datum in kraj dogodka 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 strokovnjakov in uporabnikov programske opreme Oracle, Oracle Corporation, San Francisco, 22.–25. oktobra, Moscone Center (www.oracle.
com/openworld)
ZEIDES 2018, 2. mednarodna konferenca o elektronski
identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije, Palsit, Ljubljana, 23. oktobra, hotel Radisson Blu Plaza (palsit.com)
Gartner Data & Analyt ics
Summit 2018, konferenca o množičnih podatkih in
poslovni analitiki, Gartner,
Frankfurt, 23. in 24. oktobra, Kap Europa (www.gartner.com)
Smau 2018, mednarodni salon IKT-inovacij, Smau Servizi, Milano, 23.–25 oktobra, Fieramilano City (www.
smau.it)
Sinergija 2018, poslovnotehnološka konferenca uporabnikov Microsoftove programske opreme, Microsoft Srbija, Beograd, 24.–26. oktobra,
hotel Crowne Plaza (www.
mssinergija.net)
15. Mikrocop konferenca,
dogodek o priložnostih, ki jih
prinaša digitalizacija, Mikrocop, Brdo pri Kranju, 25. oktobra, Kongresni center Brdo
(www.mikrocop.si/konferenca)
ESC 2018 (Embedded
Systems Conference), konferenca o vdelanih sistemih,
UBM, Minneapolis, 31. oktobra in 1. novembra, Minnea
polis Convention Center
(www.embeddedconf.com)
Gartner Symposium/ITxpo, konferenca za CIO in vodstva podjetij, Gartner, Barcelona, 4.–8. novembra, CCIB
(Centre Convencions Internacional Barcelona) (www.gartner.com)
Think SEE – Where Technology meets Humanity,
konferenca za vodilne v jugovzhodni Evropi o novem
svetu varnega poslovanja z
AI, oblakom in podatki, IBM,
Bled, 6. in 7. novembra, Rikli 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, letni dogodek na temo podpore poslovanja z inovativnimi
produkti in rešitvami, Fujitsu, München, 7. in 8. novembra, ICM (www.fujitsu.com)
Pogled v prihodnost kibernetske varnosti, dogodek
na temo informacijske varnosti, trendov, vdorov, finanč-

nih posledic, IT-okolja podjetij, rešitev in prihodnosti, Časnik Finance in A1, Ljubljana, 9. novembra, hotel Radisson Blu Plaza (www.kibernetska-varnost.si/)
CA World 2018, svetovna
konferenca strokovnjakov,
partnerjev in uporabnikov
programske opreme CA, CA
Technologies, Miami Beach, 12.–16. novembra, Miami
Beach Convention Center (ca.
com/caworld)
Electronica 2018, mednarodni sejem za elektronske
komponente, sisteme in aplikacije, München, 13.–16. novembra, Messe München
(www.electronica.de)
SEMICON Europe 2018, največji evropski sejem s področja mikroelektronike (skupaj s sejmom Electronica),
SEMI Europe, München,
13.–16. novembra, Messe
München (www.semiconeuropa.org/)
Telekomunikacije 2018, 19.
mednarodna strokovna konferenca s področja telekomunikacij, Mobinet, Ljubljana,
14. novembra, hotel Radisson Blu Plaza (www.telekomunikacije.org)
Telfor 2018, 26. mednarodni
telekomunikacijski forum,
Društvo za telekomunikacije, Elektrotehniška fakulteta v Beogradu in IEEE Serbia
& Montenegro, Beograd, 20.
in 21. november, Sava centar
(www.telfor.rs)
Gartner IT Infrastructure,
Operations & Cloud Strategies Conference, konferenca
na temo IT-infrastruktur, delovanja in strategij v oblaku,
London, 26. in 27. novembra, InterContinental London
(www.gartner.com)
HPE Discover 2018, konferenca na temo pospeševanja digitalne preobrazbe, Madrid, 27.–29. novembra, Feria de Madrid (www.hpe.com/
events/discover)
SPC IPC Drives 2018, mednarodni sejem pametne in digitalne avtomatizacije, Mesago (Messe FrankfurtGroup),
Nürnberg, 27.–29. novembra, 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 oskrbovalnih verig/upravljanja življenjskega cikla, SAP, Orlando, 28. in 29. novembra, Rosen Shingle Creek (www.sap.
com)
Infosek 2018 (s CIO forumom), osrednji dogodek na
temo informacijske varnosti,
Palsit, Nova Gorica, 28.–30.
novembra, hotel Perla (www.
infosek.net/)
PIES 2018, 11. posvetovanje o informatiki v energetiki,
Društvo informatikov energetike Slovenije, Portorož, 29.
in 30. novembra, Kongresni
center Portus (www.pies.si)

