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Ko dokumenti letijo iz
osemmetrskega tiskalnika
Koliko dokumentov na
mesec natisne vaše podjetje? Če je številka šest-, sedem- ali celo osemmestna,
potrebujete produkcijski
tiskalnik. V svetu produkcijskega tiska so od nekdaj
kraljevali laserski tiskalniki, Kyocera pa z novim
brizgalnikom piše novo,
revolucionarno poglavje,
ki poudarja personalizacijo tiskanih vsebin.
Prednosti produkcijskih tiskalnikov so ponavadi izkoriščala
le velika trgovska in proizvodna podjetja. Vendar se tudi v
tem specializiranem segmentu stvari spreminjajo. Medtem
ko so klasični tiskarski stroji zasnovani za tiskanje večjih
količin enakih kopij, digitalni
tiskalniki omogočajo uporabnikom, da združijo privlačnost
papirja z zmožnostjo ustvarjanja različnih serij dokumentov
z visoko stopnjo prilagoditve.
In potem je tu TASKalfa Pro
15000c. Ta super hitri produkcijski brizgalni tiskalnik japonskega proizvajalca Kyocera prinaša cenovno ugodno alternativo navadnemu tisku transakcijskih in transakcijsko-promocijskih dokumentov ter aplika-

cijam za pošiljanje pošte. Zasnovan je za hitro in zanesljivo tiskanje, saj temelji na edinstveni tehnologiji tiskalne glave in črnila, s katerima dosega
izjemne količine izpisanih črno-belih ali barvnih dokumentov po nepremagljivih skupnih
stroških lastništva.
Idealen za tisk prilagojenih
vsebin v večjih količinah
Produkcijski barvni tiskalnik
TASKalfa Pro 15000c je namenjen podjetjem vseh velikosti,
ki veliko tiskajo (na primer račune) in želijo povečati zmogljivosti tiskanja ter sama ustvarjati prilagojene vsebine v večjih
količinah, denimo različne naslovljene tiskovine.
S pridom ga bodo uporabile tudi tiskarne. Z njim namreč
lahko velike količine izpisov natisnejo cenovno ugodneje kot
večina naprav z lasersko tehnologijo in tonerji. Pri tem je brizgalnik še dodatno v prednosti,
ko gre za tiskanje barvnih dokumentov. Čeprav so bili brizgalni tiskalniki še pred desetletjem omejeni predvsem na domačo rabo, so zadnja leta brez
sramu vstopali v poslovna okolja in pisarne ter dokazovali, da
se prav nič ne bojijo laserskih

tiskalnikov, temveč poudarjali svoje adute – prilagodljivost,
visoko kakovost črno-belega in
barvnega izpisa, nižje stroške,
manj sestavnih delov, manjšo
porabo energije in posledično
večjo prijaznost do okolja.
V eni minuti 150
enostranskih dokumentov
Dvajset let razvoja tiskalniških glav in črnil je združenih v omenjenem tiskalniku, ki lahko v minuti natisne
150 strani enostranskih dokumentov A4, pri čemer prvi
natisnjen list iz tiskalnika prileti že po 5,5 sekunde, preostali pa sledijo v rafalnem zaporedju. Dober kubični meter veliko osnovno enoto je
možno dopolniti z dodatnimi »zalogovniki za papir«, ki
ponujajo skoraj pet tisoč listov zmogljivosti, z zlagalnikom in zaključevalnikom. V
polni konfiguraciji tako tak
tiskalniški kompleks v dolžino meri spoštljivih 8,1 metra. Brez težav natisne tudi
milijon in več dokumentov
na mesec.
TASKalfa Pro 15000c ponuja stroškovno učinkovito
alternativo konvencionalnemu tisku, sploh kadar je govor

""Vrhunski Kyocerin brizgalni tiskalnik TASKalfa Pro 15000c napoveduje pravcato
revolucijo v svetu produkcijskega tiska.

o velikih serijah tiskanja personaliziranih pošiljk direktne
pošte, promocijskih letakov
ali računov. Kakovost izpisa
je odlična, pri čemer tiskalnik podpira formate od A6 do
SRA3 in debelino papirja od
56 do 360 gramov na kvadratni meter. Navdušijo tudi možnosti dodelave natisnjenih dokumentov, ki vključujejo sortiranje z odlagalnimi policami z
veliko zmogljivostjo in izdelavo knjižic.
Ne le tiska, tudi kopira in
skenira
Kot se za tiskalniškega velikana spodobi, poleg ultra hitrega tiskanja obvlada tudi skeniranje dokumentov, tako
enostransko kot dvostran-

sko, ter kopiranje dokumentov do velikosti A3. Barvno
skeniranje dokumentov dosega do 220 slik v minuti, pri
čemer tiskalnik pozna vrsto
različnih možnosti skeniranja, zna izpustiti prazne strani, podpira aktivni imenik
uporabnikov ter zna zajete
dokumente šifrirati in poslati naslovnikom na več načinov hkrati (e-pošta, faks,
mapa SMB/FTP ...).
Fenomenalni skupni
stroški lastništva
Produkcijski tiskalniki veljajo
za drage – tako za nakup kot
vzdrževanje, zato so po njih
posegala predvsem tista podjetja, ki so jih nujno potrebovala. TASKalfa Pro 15000c že-

li to spremeniti. Ne le, da je črnilo v posodah cenejše od prahu v tonerjih laserskih tiskalnikov, občutno cenejše je tudi
vzdrževanje, saj je verjetnost
okvare ali zastoja papirja minimalna, življenjska doba tiskalne glave pa znaša izjemnih 60
milijonov izpisov. Še več, če
se katera od komponent pokvari, jo je enostavno popraviti ali zamenjati. Na številnih
drugih produkcijskih tiskalnikih je težko opraviti popravila, ne da bi odstranili in zamenjali množico drugih komponent. Na tiskalnikih znamke Kyocera pa vzdrževalec le
nadomesti okvarjeni del, kar
izjemno pospeši servisni poseg, tiskanje pa lahko hitro nadaljujemo.

NOVA DELOVNA MESTA

Comtrade Digital Services išče 80 nadarjenih programerjev
Comtrade Digital Services, član skupine Endava,
je v regiji odprl 80 novih programerskih delovnih
mest. Več novih delovnih mest za nadarjene programerje so odprli tudi v Sloveniji, kjer družba deluje na razvojnih lokacijah v Ljubljani, Mariboru in

Novi Gorici. Z dodatnim zaposlovanjem odgovarjajo na skokovito rast povpraševanja po projektih digitalizacije v različnih gospodarskih panogah, od finančnih storitev do proizvodnje, trgovine in javne
uprave.

DRAŽBA AKOS

BeeIN pridobil frekvence, namenjene komunikaciji
med napravami
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
v Republiki Sloveniji (AKOS) je na dražbi podjetju BeeIN podelila licenco za radijske frekvence
za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij
med napravami (M2M) prek namenskih omrežij

v 700-megaherčnem radiofrekvenčnem pasu. Za
dodeljene frekvence bodo odšteli 970 tisoč evrov.
BeeIN se označuje za prvega slovenskega operaterja za digitalizacijo industrij. Njegov ustanovitelj
je Iskratel.

STROKOVNI CERTIFIKATI

NIL izpolnil strokovne pogoje za status Microsoft
Gold Security Partner
Varnostni strokovnjaki podjetja NIL so februarja uspešno pridobili zadostno število strokovnih certifikatov, ki
so pogoj za pridobitev partnerskega naziva Microsoft
Gold Security Partner. Uspešno so opravili zahtevne izpite in pridobili štiri certifikate Microsoft 365 Security Administrator in štiri certifikate Microsoft Azure Se-

curity Engineer. Dosežek je rezultat stalnih vlaganj NIL
v razvoj vrhunskih kompetenc in tehnoloških rešitev
za varovanje poslovnih sistemov, ki uporabljajo Microsoftove rešitve. Microsoft in NIL imata dolgo zgodovino uspešnega sodelovanja, saj so Microsoftove rešitve
uporabljene v mnogih njihovih produktih.

MASTERCARD

Milijon evrov za prehod na digitalna plačila
Mastercard bo s programom Osmica mala in srednja podjetja ter obrtnike dolgoročno spodbujal k
prehodu na digitalna plačila. Končni cilj je, da tovrstne transakcije omogočijo vsakemu trgovcu. V
treh letih bodo izbranim slovenskim podjetjem za

POSITA

vpeljavo POS-terminalov za mobilne naprave razdelili milijon evrov. Zainteresirana podjetja se lahko v program prijavijo do 5. marca, odločitev bo
znana 2. aprila, tehnološke rešitve pa naj bi bile slovenskemu trgu na voljo jeseni.

Pošta Slovenije vse svoje IT-storitve združuje
pod enotno blagovno znamko
Pošta Slovenije bo poenotila ponudbo svojih informacijskih storitev. V ta namen so odvisno družbo
APS Plus preimenovali v Posita. Nanjo bodo v prihodnjem obdobju postopoma prenesli vse storit
ve informacijske infrastrukture in računalništva
v oblaku, ki jih Pošta Slovenije ponuja pod blagovno znamko Posita, ter storitve za digitalno poslovanje, kot so storitve zaupanja PoštarCA, akreditirana varna hramba ter izmenjava in vročanje ele-
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ktronskih dokumentov. Družba bo ohranila tudi
dosedanji nabor informacijskih storitev podjetja
APS Plus, kot so brezpapirno poslovanje in poslovne rešitve SAP. Med glavnimi strateškimi uporabKyocera_print_155x182,5_TASKalfa_Delo_Svet_IKT.indd 1
niki informacijskih storitev in rešitev Posite je tudi
celotna skupina Pošte Slovenije, ki z njimi podpiKyocera_print_155x182,5_TASKalfa_Delo_Svet_IKT.indd
ra izvajanje vseh poslovnih procesov in storitev
na področju prenosa pisemskih in paketnih pošiljk ter logistike.
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