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Saj poznate tisto šalo, v ka-
teri je (več kot) pol resni-
ce: »Če menite, da je profe-
sionalec drag, počakajte, 
da zberete račune za vse 
napake amaterja.« Šalo na 
stran, področja, kjer je ve-
liko posegov in vzdrževa-
nja, je pametno zaupati 
specialistom, pa naj bodo 
to vozni parki, stroji v pro-
izvodnji ali pa tiskalniško 
okolje podjetja.

Zunanje izvajanje storitev danes 
ni nič nenavadnega v podjetjih 
vseh velikosti. Ne glede na to, 
ali gre za gostinske storitve, na-
jem in vzdrževanje prostorov, 
parkov ali vrtov, storitve klic-
nih centrov ali upravljanje pro-
daje na drobno – vse, kar je zu-
naj osnovnega poslanstva pod-
jetja, je načeloma mogoče pre-
pustiti zunanjim izvajalcem in 
tako zagotoviti optimalno sto-
ritev ter nižje stroške. Tudi ti-
skanje ob tem pristopu posta-
ne storitev, za katero skrbi zuna-
nji specialist in s tem razbreme-
ni interni oddelek IT, ki se lahko 
posveti nalogam, pomembnim 
za razvoj poslovanja.

Izkušnje kažejo, da nadzor 
in upravljanje tiskalnikov v 
podjetjih nista ravno priorite-

ta. Še več, velikokrat tiskalni-
ško okolje prinaša dodatno bre-
me za IT-oddelke ter nepregle-
den in neobvladljiv strošek. Sla-
bo upravljana flota tiskalnikov 
in multifunkcijskih naprav je 
lahko za podjetja presenetlji-
vo draga. Mnogi se niti ne zave-
dajo skritih stroškov, ki pri tem 
nastajajo. Le decentralizirana 
nabava potrošnega materiala 
– za vsak tiskalnik ali skupino 
tiskalnikov pri drugem dobavi-
telju – dolgoročno lahko veliko 
stane. Optimizirano upravlja-
nje nameščenih tiskalniških 
naprav bi zato moralo biti po-
membna točka na dnevnem 
redu obvladovanja stroškov in 
bi ga vsekakor morali upošte-
vati pri odločanju o zunanjem 
izvajanju storitev.

Stalna razpoložljivost 
tiskalnikov
Podjetja ob oddaji področja ti-
skanja v zunanje upravljanje 
zasledujejo tri cilje: storitev mo-
ra biti vedno na voljo, z njo se 
zaposleni (in vodstvo) po nepo-
trebnem ne ukvarjajo in zago-
tavljati mora optimalno učin-
kovitost tiskanja in stroškov.

Primer orodja za uspešno 
zunanje izvajanje na področju 
tiskanja je storitev Kyocera Fle-

et Services (KFS), ki v kombina-
ciji z rešitvijo Manage for Print 
(M4P) vzdrževalcem in ser-
visnim partnerjem omogoča 
nadzor na daljavo ter upravlja-
nje in vzdrževanje omrežnih ti-
skalnikov, nameščenih pri upo-
rabnikih. Programska oprema 
omogoča centralni pregled nad 
vsemi tiskalniškimi naprava-
mi v podjetju ne glede na proi-
zvajalca. Prva omenjena skrbi 
za vzdrževanje naprav na da-
ljavo ter vključuje nadgradnje 
strojne programske opreme 
in diagnostiko ter pomeni vir 
vhodnih podatkov za rešitev 
M4P, katere naloga je, da poskr-
bi za pravočasno oskrbo s po-
trošnim materialom – sprem-
lja raven tonerjev in črnil ter 
ponudnika opozori, da je tre-
ba poslati nove.

Sistem obveščanja, ki je 
vgrajen v KFS, skrbnike na 
strani ponudnika storitev ob-
vešča o vseh ključnih dogod-
kih, kot so nizka raven črnila, 
polna posoda za odpadni to-
ner, načrtovanje preventivne-
ga vzdrževanja. Takšno proak-
tivno spremljanje poskrbi, da 
uporabniki tiskalnikov sploh 
ne zaznajo vzdrževanja, saj 
ni prekinitev dela – vzdrževa-
nje se opravi takrat, ko je po-

samezna naprava manj obre-
menjena, toner pa dostavi, še 
preden se popolnoma izpraz-
ni in za daljši čas prekine tiska-
nje. Boljša podpora uporab-
nikom vodi do večjega zado-
voljstva pri njih in večje pro-
duktivnosti.

Več kot le dostava tonerja 
in papirja
Rešitev Manage for Print po-
datke, ki jih dobi od KFS, upo-
rablja za odločitve o dopolnit-
vi naprav s potrošnim materi-
alom. Najpogosteje vzdrževalci 
spremljajo, ali je v napravah do-
volj tonerja, program pa omo-
goča tudi spremljanje stanja za-
loženosti s papirjem in obrabe 
gumic. Pravočasno dopolnje-
vanje z nadomestnim materi-
alom je za uporabnike zelo po-

membno. Navade uporabnikov 
so različne in ni pravila, kdaj 
je primerno nabaviti nadome-
stni toner za tiskalnik. Nekate-
ri uporabniki veliko tiskajo in 
spet drugi zelo malo. Če upo-
rabnik nadomestni toner prej-
me prezgodaj, se ta lahko izgu-
bi ali celo pokvari (če uporab-
nik tiska le redko).

Program M4P vzdrževal-
cem omogoča, da nastavijo 
prilagodljiva obvestila glede 
na potrebe uporabnikov. Ta-
ko bodo bolj obremenjeni ti-
skalniki opozorilo poslali, ko 
bo raven tonerja dosegla peti-
no, manj obremenjene pa še-
le takrat, ko bo v kartuši ali to-
nerju le še pet odstotkov črnila. 
Najnovejša različica rešitve Ma-
nage for Print ima vgrajene tudi 
algoritme umetne inteligence, 

ki iz preteklih podatkov izraču-
najo priporočeno vrednost za 
sproženje alarma.

»Izkušnje kažejo, da so upo-
rabniki s storitvijo izjemno za-
dovoljni. Tiskalniki so vedno 
na voljo, težave z zastoji in stal-
no klicanje serviserjev pa so 
postali stvar preteklosti,« po-
nosno pove Ciril Kraševec, di-
rektor podjetja Xenon forte iz 
Ljubljane.

Obe orodji sta namenje-
ni predvsem servisnim pod-
jetjem, ki vzdržujejo tiskalni-
ke, nameščene pri strankah. 
Večino dela lahko opravijo na 
daljavo, če pa bo vseeno potre-
ben obisk pri stranki, bo servi-
ser prišel ustrezno pripravljen, 
saj mu bo sistem že na daljavo 
omogočil prepoznati težavo, ki 
jo mora odpraviti.

Zakaj tiskanje prepustiti 
zunanjim strokovnjakom?
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 " Storitev Kyocera Fleet Services (KFS) v kombinaciji z rešitvijo Manage for Print (M4P) 
vzdrževalcem in servisnim partnerjem omogoča nadzor na daljavo ter upravljanje in 
vzdrževanje omrežnih tiskalnikov, nameščenih pri uporabnikih.

Imamo izkušnje.
Že več kot 30 let ustvarjamo dodano vrednost. Nudimo obsežne svetovalne storitve in
razvijamo poslovne aplikacije, ki nam omogočajo boljše razumevanje poslovnega okolja
ter bolj učinkovito reševanje izzivov, povezanih z dokumenti.

Za pametno upravljanje z dokumenti.

www.xenon-forte.si
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»Če hoče Evropa slediti po-
budam, kot sta digitaliza-
cija in trajnostni razvoj, 
so zanjo najpomembnej-
ši prav talenti,« je na dru-
gem evropskem vrhu ta-
lentov, ki ga je v Atenah or-
ganiziral Huawei, dejal Ra-
doslaw Kedzia, podpred-
sednik Huaweia v srednji 
in vzhodni Evropi ter nor-
dijski regiji.

Huawei je po njegovih bese-
dah rasti talentov vedno pri-
pisoval velik pomen. V zad-
njem desetletju so v Evropi iz-
obrazili več kot 30 tisoč stro-
kovnjakov za IKT. Huaweiev 
cilj je, da bi vsako leto zapos-
lil sto univerzitetnih priprav-
nikov iz Evrope. V prihodnjih 
treh letih namerava zaposli-
ti 600 svežih diplomantov z 
evropskih univerz.

»Ocenjuje se, da v Evropi 
približno 20 odstotkov odra-

slih nima osnovnih digitalnih 
veščin. Mladi talenti lahko pri-
spevajo k zmanjšanju te vrze-
li, ne le s širjenjem in sprejema-
njem priložnosti, ki jih ponuja-
jo nove in pametne tehnologi-
je, temveč tudi s sodelovanjem 
s starejšo generacijo pri obliko-
vanju digitalne prihodnosti,« je 
dejal David Atchoarena, direk-
tor Unescovega Inštituta za vse-
življenjsko učenje.

V Atenah je 80 študentov in 
sto predstavnikov vlad, med-
narodnih organizacij, indu-
strije in akademskih krogov iz 
vse Evrope razpravljalo o tem, 
kako rešiti pomanjkanje IKT- 
strokovnjakov ter spodbujati 
digitalno pismenost in spret-
nosti za premostitev digitalne-
ga razhajanja ter gradnjo od-
prtega in trajnostnega ekosis-
tema talentov.

Huawei vzpostavitev odpr-
tega ekosistema talentov pod-
pira prek različnih programov 

za rast talentov. Do zdaj so v 
Evropi odprli že več kot 200 
akademij IKT, ki se osredoto-
čajo na poklicne certifikate, ki 
so jih do zdaj podelili že skoraj 
16 tisoč evropskim študentom. 
Leta 2011 je Huawei v Evropi 
predstavil tudi program »Se-
eds for the Future« in prek nje-
ga usposobil več kot 3.500 štu-
dentov. Program od leta 2020 
poteka tudi v Sloveniji.

Še posebej so v digitalni 
delovni sili premalo zastopa-
ne ženske. Huawei zagovarja 
enakost ženskih talentov in 
si prizadeva za spodbujanje 
sodelovanja žensk v industri-
ji IKT. O tej temi je potekal tu-
di panel z naslovom »Študen-
ti za boljši svet. Kako lahko s 
tehnologijo naredimo spre-
membo?«. Na njem je sode-
lovala tudi Simona Stojano-
va, ena izmed udeleženk le-
tošnjega programa Seeds for 
the Future v Sloveniji.

Evropski voditelji pozivajo k 
odprtemu ekosistemu talentov


