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Projekti od Singapurja do Vancouvra
Za sistem javnega potniškega prometa v 
Singapurju so denimo razvili sistem, s katerim 
izračunavajo čase prihoda avtobusov na postaje 
in omogočajo pregled nad vožnjami avtobusov. 
V Hongkongu so za več avtobusnih operaterjev 
namestili prikazovalnike na avtobusih, ki napo-
vedujejo, kdaj bo avtobus pripeljal na določeno 
postajališče. V Limi so razvili sistem za upravlja-
nje prometa za glavnega avtobusnega operaterja. 
V Londonu so njihovi e-papirnati prikazovalniki 
nameščeni na postajališčih in na vozilih mestne-
ga potniškega prometa. V Berlinu so namestili 
e-papirnate prikazovalnike za upravljavca potni-
škega prometa BVG (Berliner Verkerssbetriebe), 
v Pittsburghu so izboljšali preračun pričako-
vanega časa prihoda vozil v javnem potni-
škem prometu na podlagi odprtih podatkov, v 
kanadskem Vancouvru pa so namestili sistem za 
zaračunavanje avtobusnih prevozov v mestnem 
potniškem prometu.

Podatki baze Erar kažejo, da LIT Tranzit 
ne posluje z državo ali državnimi podjetji v 
Sloveniji – z izjemo letošnjega posla v vrednosti 
2.750 evrov za zavod za zaposlovanje.

Na profilu LinkedIn izvemo, da je Bogdan Pavlič 
leta 2016 soustanovil družbo Papercast. V vodstvu 
Papercasta najdemo precej Slovencev, med njimi je 
tudi Rado Skender, ki je bil prav tako manjši sola-
stnik Ultre in je zdaj tudi solastnik LIT Tranzita. 
Skender in Pavlič imata vsak 50 odstotkov LIT 
Tranzita, ki je bil ustanovljen leta 2012, na začetku 
pa je bil v lasti Dragana Nedeljkovića. In kakšna 
je povezava med Papercastom in LIT Tranzitom? 
»Papercast je podjetje s sedežem v Londonu, s 
katerim LIT Tranzit sodeluje na področju solarno 
napajanih prikazovalnikov na podlagi e-papirja,« 
pojasnjuje Pavlič.

Glavni izdelek: sistemi za upravljanje javne-
ga prevoza
Na spletnih straneh družbe LIT Tranzit razberemo, 
da se ukvarjajo s prometnimi rešitvami za pametna 
mesta. »Naš glavni izdelek so sistemi za upravljanje 
javnega prevoza, sistemi za plačevanje v javnem pre-
vozu in za dostop do potovalnih informacij. Pri tem 
ne gre zgolj za prikazovalnike na podlagi e-papirja,« 
pravi Pavlič. Na njihovi spletni strani tudi izvemo, da 
so doslej po svetu namestili 30 tisoč e-prikazoval-
nikov. Z njihovimi rešitvami je opremljenih 15 tisoč 
avtobusov in 25 tisoč avtobusnih postaj po svetu.

Optimizacija tiskanja ima poleg očitnih prihrankov še dodatne 
prednosti, ki se kažejo v obliki višje produktivnosti in hkrati 
večjega zadovoljstva zaposlenih in strank. Hudomušno bi lahko 
dejali, da imajo podjetja, ki tiskanja še niso predala v zunanje 
upravljanje specialistom, najverjetneje preveč denarja.

Storitve zunanjega upravljanja tiskanja podjetja sprva najamejo zaradi 
znižanja oziroma zajezitve stroškov tiskanja. Optimizacija tiskalniškega 
okolja pa pogosto prinese še številne druge pozitivne učinke – z doku-
menti in papirjem povezani poslovni procesi postanejo učinkovitejši, 
avtomatizacija pogosto opravljanih opravil pa razbremeni zaposlene v 
številnih oddelkih, še najbolj tiste, ki so prej skrbeli za tiskalniško okolje. 

Poslovanje na višji ravni
Uvajanje naprednih rešitev za zajem, digitalizacijo in varovanje doku-
mentov pomaga dvigniti poslovanje na višjo raven. Uporaba tiskalniške-
ga strežnika, prijave z obstoječimi identifikacijskimi karticami ter brez-
žično ali mobilno tiskanje znatno pripomorejo k povsem drugačnemu 
dojemanju tiskanja v poslovnih okoljih. Po zaslugi integriranih varno-
stnih rešitev je tudi varnost dokumentov in podatkov oziroma informacij, 
ki jih nosijo, znatno višja.

Zaupanje zaradi dokazano kakovostne podpore
Podjetje Xenon Forte poleg naprednih tiskalnikov in večopravilnih 
naprav japonskega proizvajalca Kyocera v poslovna okolja uvaja 
predvsem rešitve, ki omogočajo optimizacijo upravljanja nameščenih 
naprav in dela z dokumenti – tako papirnimi kot digitalnimi. Zaupajo 
jim številna podjetja vseh velikosti v Sloveniji in širši regiji. Med drugim 

so uredili tiskalniška okolja in delokrog dokumentov podjetjem, kot so 
Zavarovalnica Triglav, NKBM, Kolektor, Summit Leasing, Croatia Osigu-
ranje, Coca Cola, Valamar in druga. 

»Stranke nam zaupajo predvsem zaradi dokazano kakovostne pod-
pore. Na voljo smo jim takrat, ko nas potrebujejo, pogosto pa večino 
opravil, povezanih z vzdrževanjem tiskalniškega okolja, postorimo pre-
ventivno, na daljavo in za poslovanje nezaznavno,« je razložil direktor 
podjetja Ciril Kraševec.

Z optimizacijo tiskanja prihranite precej denarja
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http://www.xenon-forte.si/


	Pages from Manager_TOP-IKT_2018-naslovka
	Pages from Manager_2

