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floto tiskalniških naprav Kyoce-
ra. Na Hrvaškem in v BiH so s 
Kyocerinimi laserskimi napra-
vami zamenjali tudi matrične 
tiskalnike, ki so jih uporabljali 
za posebne izpise dokumentov 
v logistiki, ter s tem upravljanje 
tiskanja še izboljšali.

Zanesljivejša, 
kakovostnejša in cenejša 
storitev
Coca-Cola HBC je v Sloveniji, 
Hrvaški in BiH s podjetjem Xe-
non forte podpisala dolgoroč-
no pogodbo o celoviti podpo-
ri, servisu, spremljanju stanja 
tonerjev in analizi izpisov.

S pomočjo rešitve MyQ 
so vzpostavili centralizirano 
upravljanje vseh naprav, kar 
omogoča natančno spremlja-
nje števila natisnjenih doku-

mentov, s tem pa tudi natančno 
razdeljevanje stroškov po po-
sameznih stroškovnih mestih. 
Mesečna poročila in druge ana-
lize, ki jih pripravlja Xenon for-
te, pomagajo pri načrtovanju 
prihodnjih proračunov za ti-
skanje, centralizirano upravlja-
nje vseh naprav pa omogoča re-
dno vzdrževanje in pravočasen 
nakup rezervnih delov ter po-
trošnega materiala pri enem sa-
mem dobavitelju.

Zaradi izvedenih ukre-
pov je storitev tiskanja, ske-

niranja (in faksiranja) doku-
mentov v vseh treh državah 
zanesljivejša in kakovostnej-
ša, delovanje tiskalniških 
naprav je učinkovitejše, prav 
tako pa tudi delo zaposlenih, 
ki se jim ni treba več ukvarja-
ti s težavami s tiskalniki in ti-
skanjem. Končni rezultat vse-
ga tega so bistveno nižji stro-
ški, ki se ne kažejo samo v ne-
posrednem znesku, namenje-
nemu tiskanju, ampak posre-
dno tudi prek prihranka časa 
zaposlenih.

O tem, kako pomembno je 
ustrezno upravljanje stro-
škov tiskanja za uspešno 
poslovanje, med drugim 
govori podatek, da se op-
timizacije svojih tiskalni-
ških flot lotevajo tudi naj-
večje svetovne korporaci-
je. Podjetje Xenon forte je 
takšno optimizacijo izpe-
ljalo v poslovni enoti Co-
ca-Cola HBC Adria, ki je del 
skupine Coca-Cola HBC, 
sestavljajo pa jo podjetja v 
Hrvaški, Sloveniji ter Bo-
sni in Hercegovini.

Najprej so se optimizacije tiska-
nja lotili v Coca-Coli HBC Hrva-
ška, s katero Xenon forte, ki je 
partner podjetja Kyocera Do-
cument Solution, posluje že 
od leta 2012. Tako kot mnoga 
druga podjetja so tudi v Coca
-Coli HBC Hrvaška želeli znat-
no izboljšati upravljanje stro-
škov tiskanja. Glavni razlog za 
to je bil, da so uporabljali veli-
ko modelov tiskalniških naprav 
različnih proizvajalcev, ki so jih 
servisirali različni zunanji par-
tnerji, s katerimi so imeli skle-
njene različne pogodbe. Ker ni 
bilo enotnega nadzora nad iz-
pisi, ni bilo mogoče spremljati 
stroškov tiskanja dokumentov 
in jih pravilno razporejati po 
posameznih oddelkih.

Poenotenje flote 
tiskalnikov
Težavo so rešili tako, da so v 
sodelovanju s podjetjem Xe-

non forte celotno floto naprav 
različnih proizvajalcev zame-
njali s tiskalniki in večopravil-
nimi napravami Kyocera. Lo-
kacije naprav po vseh poslov-
nih prostorih so določili tako, 
da noben uporabnik do naj-
bližje ni imel več kot 15 me-
trov. Uporabnikom so dodeli-
li tudi identifikacijske kartice 
ali PIN-kode, s katerimi dosto-
pajo do naprav in jih upravlja-
jo. S tem so dosegli večjo var-
nost dokumentov, saj se ti na-
tisnejo takrat, ko je uporabnik 
ob tiskalniku.

Nadzor tiskanja z enega 
mesta
Enako pomembna kot posta-
vitev strojne opreme je bila tu-
di uvedba rešitve MyQ, ki omo-
goča nadzor in spremljanje iz-
pisov vseh oddelkov ter razdeli-
tev stroškov med posameznimi 
oddelki in stroškovnimi mesti. 
Preglednost tiskanja se je tako 
zelo izboljšala, stroški tiskanja 
pa so se že v prvih šestih mese-
cih po uvedbi znižali za 15 od-
stotkov. Pri tem sta se izboljša-

la tako kakovost tiskanja kot za-
dovoljstvo zaposlenih, izgub-
ljeni dokumenti, prazni toner-
ji in zastoji naprav pa so posta-
li preteklost.

Prenos dobrih praks v 
Slovenijo in BiH
Ker so bili v podjetju Coca-Co-
la HBC Hrvaška z optimizaci-
jo tiskanja zelo zadovoljni, so 
se v poslovni enoti Adria od-
ločili pozitivne izkušnje pre-
nesli tudi v Slovenijo ter Bo-
sno in Hercegovino. Razpis so 
pripravili na ravni skupine Co-
ca-Cola HBC.

Lani je bila tako kot najpri-
mernejši ponudnik za Hrva-
ško in celotno skupino Coca
-Cola HBC izbrana Kyocera Do-
cument Solution. Naloga podje-
tja Xenon forte je bila na Hrva-
škem obnoviti floto tiskalniških 
naprav, v Sloveniji ter Bosni in 
Hercegovini pa po vzoru iz Hr-
vaške vzpostaviti enotno floto 
naprav ter enoten nadzor nad 
njimi in vzdrževanje. V vseh 
treh državah zdaj uporablja-
jo optimizirano in poenoteno 

Kako pri stroških tiskanja 
varčuje Coca-Cola HBC

 "Mišo Predojević, vodja oddelka 
za poslovne rešitve in sisteme v 
Coca-Coli HBC Adria: »Po dolgih le-
tih uspešnega sodelovanja s podje-
tjem Xenon forte na Hrvaškem smo 
zelo veseli, da je Kyocera postala glo-
balni partner na ravni skupine Coca
-Cola HBC. To nam je omogočilo raz-
širitev sodelovanja na drugi dve pod-
jetji znotraj poslovne enote Coca-Co-
la HBC Adria – v Bosni in Hercegovi-
ni ter Sloveniji. S pomočjo naših zanesljivih partnerjev iz podjetja 
Xenon forte smo izkoristili priložnost za izboljšanje sodelovanja 
in storitev na Hrvaškem ter vzpostavitev enako kakovostne stori-
tve v BiH in Sloveniji. To je neposredno vplivalo na zadovoljstvo 
naših zaposlenih in omogočilo nov, sodobnejši videz naših papir-
nih dokumentov, hkrati pa povečalo zadovoljstvo naše prodajno-
finančne ekipe in, kar je še pomembneje, naših strank.«

Več dela, 
manj posledic
Naprave Kyocera so narejene tako, da delajo več in porabijo manj, vi pa lahko 
pri svojem delu skrbite tudi za okolje. Vsi sestavni deli imajo dolgo življenjsko 
dobo in jih je mogoče v celoti reciklirati. Napredna tehnologija pa omogoča, da 
pri delovanju porabite manj energije in ustvarite manj odpadkov, saj boste ob 
uporabi menjali le toner.

Za pametno upravljanje z dokumenti. 

www.xenon-forte.si
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