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Manj energije in manj izpustov
Tiskanje Kljub digitalizaciji in naprednemu upravljanju dokumentov ostaja nepogrešljiv del poslovnih okolij

100.000

◼◼Bi morala podjetja tiskati
manj ali najti učinkovitejše
načine tiskanja?

listov papirja formata A4
ustvari šest ton ogljikovega
odtisa, zahteva osem dreves
in 2000 kWh energije

◼◼Papir in tiskanje ustvarita
približno en odstotek vseh
emisij ogljikovega dioksida.
◼◼Blagovna znamka Kyocera
je v svetu poslovnih tiskalnikov sinonim trpežnosti.
Vinko Seliškar
Vse več podjetij in organizacij želi
zmanjšati škodljiv vpliv na okolje z
bolj trajnostno naravnanimi poslovnimi praksami, dobavnimi verigami
in naročili. Iskanje lastnih rezerv
pogosto privede do ugotovitve, da
so med bolj umazanimi tehnologijami v poslu tudi tiskalniki oziroma
zastarelo tiskalniško okolje.
Je tiskanje velik izziv? Bi morala
podjetja tiskati manj ali najti učinkovitejše načine tiskanja, takšne, ki
porabijo manj energije in ustvarijo
manj odpadkov? Brezpapirno poslovanje je za marsikatero podjetje še
vedno popoln mit.

Tiskalniki in doseganje
trajnosti

Ključni sestavni del trajnostne
enačbe je onesnaževanje. Posebno
z zmanjševanjem škodljivega onesnaževanja in količine odpadkov
ter iskanjem inovativnih načinov
izdelave in upravljanja pisarniških
tiskalnikov lahko poslovna okolja

Kyocera je predstavila tudi novost – črnobeli A3-tiskalnik Ecosys P4140dn,
ki natisne 40 strani na minuto. Foto Kyocera

precej zmanjšajo svoj škodljivi vpliv
na okolje.
Po podatkih Cool Climate Network
papir in tiskanje ustvarita približno
en odstotek vseh emisij ogljika, panoga IKT pa prispeva dodatnih šest
odstotkov. To se morda ne sliši veliko, vendar se v praksi nabere več
milijonov ton ogljika na leto. Poraba
100.000 listov papirja formata A4
ustvari šest ton ogljikovega odtisa,
posekanih je osem dreves in 2000
kWh energije. Isti papir, recikliran
sedemkrat, v svoji življenjski dobi
ustvari 3,2 tone ogljika. Podjetja z
boljšo izbiro tehnologije tiskanja in
upravljanja dokumentov lahko pre-

cej zmanjšajo svoj ogljični odtis in
obremenitve okolja.

Japonski pristop z več kot 25
let izkušenj

Japonski proizvajalec tiskalnikov
Kyocera je svoj oddelek, katerega
naloga je bila skrb za okolje – ne le
v podjetju, ampak v celotni verigi
vrednosti, ustanovil že leta 1991.
V tem času je dosegel veliko pomembnih mejnikov in zdaj je že 99
odstotkov izdelkov Kyocera uradno
označenih za »zelene«, podjetje pa se
s certifikatom ISO 14001 za okoljsko
odgovornost lahko pohvali že več
kot dve desetletji.

Družina tiskalnikov Kyocera Ecosys je bila premierno predstavljena
javnosti že leta 1992. Podjetje že skoraj
tri desetletja razvija napredno tiskalniško tehnologijo, ki je edinstvena po
tem, da je v tiskalniku treba menjati
le toner, medtem ko so druge komponente prilagojene dolgi življenjski
dobi naprave. Tako je tudi obremenitev okolja dolgoročno (naj)manjša.
Kyocera je svoje znanje s področja
keramike in naprednih proizvodnih metod uporabila za znatno izboljšanje vzdržljivosti tiskalniškega bobna. Njena tehnologija PSLP
zagotavlja več kot desetkrat daljšo
življenjsko dobo bobna od povprečnega laserskega tiskalnika. Še
več, Kyocera za izdelavo omenjene
komponente potrebuje le tretjino
energije v primerjavi s konkurenti.
Blagovna znamka Kyocera je v
svetu poslovnih tiskalnikov postala
sinonim za trpežnost, saj je večina
naprav zasnovanih za visoke obremenitve v pisarniških in poslovnih
okoljih, kjer izpisi dosegajo več milijonov dokumentov, medtem ko
proizvajalec zagotavlja zelo dolge
servisne intervale (zamenjave ključnih delov tiskalnika šele po 300 ali

600.0000 natisnjenih dokumentih).
Takšna tehnična zasnova z malo ali
nič vzdrževanja je poskrbela, da so
naprave Ecosys v samem vrhu glede zanesljivosti in inovativnosti v
posameznih kategorijah tiskalnikov.

Potrošni material je velik
onesnaževalec

Kyocerini tonerji so izdelani iz osmih sestavnih delov, vsi so plastični
in jih je mogoče v celoti reciklirati.
Do okolja prijazna zasnova izdelkov
Ecosys podjetjem pomaga precej
zmanjšati količino odpadkov pri tiskanju in emisije CO2.
Kyocera je razvila lastni do okolja
prijazen toner (i-toner). Pri njegovi
proizvodnji ne uporabljajo organskih topil in porabijo zelo malo vode
ter tako dodatno zmanjšajo vpliv
na okolje. Edinstvena struktura
omogoča tisk pri nizki temperaturi in dolgoročno stabilnost izpisa.
Segrevanje prahu v grelcu predstavlja okoli 70 odstotkov vse porabe
energije tiskalniške naprave, i-toner
pa za to nalogo potrebuje 30 stopinj
Celzija manj od navadnega tonerja,
zato se celotna poraba električne
energije za polovico zmanjša. In ko
smo že pri porabi energije – v omrežje priklopljene naprave jo porabijo
tudi v stanju pripravljenosti oziroma mirovanja. Tiskalniki Ecosys so
v tem smislu zgledno varčni, saj v
stanju globokega spanca porabljajo
vsega 0,6 W energije – za primerjavo:
v vtičnico zgolj vklopljen polnilec za
pametni telefon porabi kar desetkrat
več elektrike.

Plačevanje parkirnine
s klepetom

Novost Storitev ParkMeWise bo poenostavila
plačilo parkiranja predvsem turistom

Plačilo parkirnine postaja vse bolj
preprosto. Po parkomatih ter možnosti plačevanja s sporočilom SMS
ali mobilno aplikacijo prihaja še
plačilo s klepetom – s klepetalnim
botom.
Slovensko podjetje 2mobile je v
sodelovanju z ameriškim podjetjem
Liveperson razvilo svetovno novost
na področju parkiranja. Rešitev
ParkMeWise tako v sebi združuje
vse napredne možnosti plačila parkirnine, zadnji v vrsti pa je zanimiv
predvsem zato, ker uporabnikom
daje na voljo več komunikacijskih
kanalov, in sicer poleg priljubljenih
klepetalnih aplikacij Whatsapp in
Viber še Facebook Chat in Apple Business Chat.
Tako ne le omogoča večjezično (!)
podaljševanje parkiranja na daljavo
in brezgotovinsko poslovanje, velik
plus je predvsem možnost preprostega plačila za tuje uporabnike (beri:
turiste, ki nimajo lokalnih kartic ali
mobilnih številk).

Sistem ParkMeWise upravljavcem
parkirišč omogoča nalaganje dobroimetja, pozna pa tudi tako imenovani
poslovni račun za podjetja. Premierno bo ParkMeWise klepetalni bot
na voljo na parkiriščih v Bohinju, v
prihodnjih tednih pa tudi v številnih
drugih občinah po državi. M. V.

Digitaliziramo poslovanje!

POSTANITE DIGITALNO PODJETJE
Digitalizacija poslovanja v 4 korakih

SVETOVANJE
pri digitalizaciji

ZAJEM

dokumentov in podatkov

UPRAVLJANJE

dokumentov in procesov

HRAMBA
dokumentov

Povečujemo učinkovitost in zagotavljamo skladnost poslovanja v bančništvu,
zavarovalništvu, zdravstvu, farmaciji, proizvodnji in drugih dejavnostih.
Parkiranje bo mogoče plačati tudi s
posredovanjem priljubljenih klepetalnih aplikacij. Foto 2mobile
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