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Res veste, koliko denarja vam
odteče skozi vaše tiskalnike?
ril Kraševec, direktor podjetja Xenon forte.

Denar podjetjem odteka tudi
skozi tiskalnike. Pristop, po katerem podjetja nabavijo najcenejši tiskalnik ali pa tiskalnik
z najcenejšim potrošnim materialom – po možnosti še neoriginalnim in/ali sumljivega izvora –, je recept za težave
in (visoke) stroške. Razlogi so
očitni: poceni naprava se ob
večji obremenitvi hitreje pokvari, neoriginalne kartuše s
črnilom in tonerji pa pogosto
zapacajo notranjost naprave,
ki tako zahteva čiščenje ali pa
še dražji servisni poseg, če se,
na primer, zamašijo ultra natančne brizgalne šobe. A tega
podjetja navadno niti ne vedo, saj podrobneje ne spremljajo vseh stroškov tiskalniškega okolja skozi čas.
Tiskanje kot storitev
Boljši recept, za katerega se
zadnje desetletje odloča ogromno podjetij, je tiskanje kot
storitev, kjer podjetje tiskalniško okolje preda v zunanje iz-
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Številna podjetja tožijo nad visokimi stroški tiskanja, pri čemer skupnih
stroškov lastništva (TCO)
tiskalniških naprav sploh
ne poznajo.

""Pri tiskanju kot storitvi podjetje mesečno plačuje le dejanske stroške tiskanja, za
vzdrževanje pa skrbi ponudnik.

vajanje specializiranemu ponudniku. Pri tem mesečno
plačuje le dejanske stroške
tiskanja, za vzdrževanje pa
skrbi ponudnik. Temu seveda okvare in prekinitve tiskanja niso v interesu, zato podjetjem redno zagotavlja nove
naprave.
Lahko pa se podjetje odloči, da obdrži lastništvo nad tiskalniškimi napravami, v ka-

tere je že vložilo denar, specialistom pa preda le njihovo
upravljanje in vzdrževanje.
Tudi tako je mogoče prihraniti veliko denarja, saj specializiran ponudnik veliko hitreje najde in odpravi morebitne težave in je pod črto precej cenejši od hišnega informatika, ki mu ubadanje s težavami tiskalnikov ni niti blizu niti pogodu.

Dobrodošli
v dobi digitalne
preobrazbe
Portal podpirajo:

»Specializacija je ključ do
uspeha v poslovnih okoljih.
Podobno kot naše podjetje
zaupa vzdrževanje voznega
parka specializiranim mehanikom, tudi nam podjetja zaupajo upravljanje in vzdrževanje tiskalnikov. Tako smo
vsi bolj zadovoljni in poslujemo ceneje, kot če bi se morali ubadati s stvarmi, na katere se ne spoznamo,« pravi Ci-

Prenovite in prihranite
Kakšne rešitve pa naj izbere
podjetje, ki bi kljub vsemu raje samo obvladovalo tiskalniško okolje? Kyocera Document
Solutions Europe, eno od vodilnih podjetij na področju
upravljanja dokumentov, je letos temeljito prenovilo ponudbo poslovnih tiskalnikov in večopravilnih naprav.
Nove izdelke iz družine
ECOSYS odlikujejo nizki stroški delovanja in lastništva,
hkrati pa podjetjem vseh velikosti ponujajo možnost optimizacije upravljanja dokumentov. Ne le, da nova generacija omogoča hitrejše tiskanje dokumentov ob manjši porabi energije, tudi čas za izpis
prve strani je krajši za petino,
izboljšane zmožnosti in hitrost
skeniranja pa dodatno pripomorejo k dvigu produktivnosti v poslovnih okoljih.
ECOSYS misli tudi na okolje
Družino tiskalnikov ECOSYS so premierno predstavili že leta 1992. Kot povedo v Kyoceri, so te naprave
ustvarili z namenom zagoto-

viti ekonomsko učinkovito tiskanje in dobro sistemsko integracijo v poslovna okolja,
hkrati pa so dodali še ekološko komponento kot enega izmed glavnih razlogov za nakup naprave.
Japonsko podjetje že skoraj tri desetletja razvija napredno tiskalniško tehnologijo, ki je edinstvena po tem,
da je v tiskalniku treba zamenjati le toner, medtem ko
so druge komponente prilagojene dolgi življenjski dobi
naprave.
Blagovna znamka Kyocera
je v svetu poslovnih tiskalnikov sinonim za trpežnost, saj
je večina naprav zasnovana
za dolgo »tiskalniško tlako« v
okoljih, kjer izpisi dosegajo na
milijone dokumentov, medtem ko proizvajalec zagotavlja
izjemno dolge servisne intervale – zamenjava glavnih delov tiskalnika je potrebna šele po 300 tisoč ali celo 600 tisoč natisnjenih dokumentih.
Takšna tehnična zasnova z
malo ali celo brez vzdrževanja je poskrbela, da so naprave ECOSYS v samem vrhu glede zanesljivosti in inovativnosti v posameznih kategorijah
tiskalnikov.

Produktivnost
z veliko začetnico
Novi izdelki iz serije ECOSYS predstavljajo najnovejšo Kyocerino pridobitev v ponudbi
A4 črnobelih laserskih naprav z visokimi hitrostmi tiskanja. Ponašajo se z najnovejšo
tehnologijo in so posodobljene za uspešno tiskanje večjih opravil. Naprave so združljive
s štirimi različnimi tipi tonerjev, največji s kapaciteto 40.000 izpisov, kar omogoča
prilagodljivost individualnim potrebam podjetij in izdatno znižuje skupno ceno lastništva.
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