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Kako je videti tiskalni-
ška preobrazba v praksi? 
Lastništvo naprav zame-
nja najemništvo z vključe-
nimi storitvami vzdrževa-
nja in menjave potrošne-
ga materiala, nad tiskalni-
škim okoljem pa bedi na-
predna rešitev MyQ.

Lep zgled tiskalniške preo-
brazbe imajo pri sosedih. Alca 
Zagreb je zasebno podjetje, ki 
opravlja prodajne, logistične 
in proizvodne storitve. Podje-
tje zaposluje več kot 1.200 lju-
di in prek regionalnih skladišč 
po vsej Hrvaški distribuira po-
trošniško blago znanih svetov-
nih blagovnih znamk. Na Hr-
vaškem blago svojih partner-
jev dostavlja na več kot 30 ti-
soč prodajnih mest, od velikih 
supermarketov, hotelov, bolni-
šnic do kioskov na otokih.

Ko tiskanje postane ozko 
grlo
Nepogrešljiv del poslovanja 
podjetja Alca Zagreb je tudi ti-
skanje. To je pred leti postalo 
ozko grlo poslovanja, saj so bi-
le stare tiskalniške naprave iz-
rabljene, kar je povzročalo po-
goste okvare in zamude pri ti-
skanju. Posebno »bolečino« je 
povzročala uporaba matrič-
nih tiskalnikov za poseben del 
izpisov, saj so bili ti že močno 
dotrajani in so povzročali vi-
soke stroške. Hkrati sta decen-

tralizirana nabava potrošnega 
materiala in storitev vzdrževa-
nja in servisiranja pomenila ve-
liko izgubo časa in zmanjšano 
produktivnost zaposlenih v IT- 
oddelku podjetja.

»Po dolgoletnem uspešnem 
sodelovanju med podjetjema 
Alca Zagreb in Xenon forte smo 
se leta 2020 odločili, da začne-
mo uporabljati rešitve za tiska-
nje MyQ, naprave pa najame-
mo. Rezultat so občutno nižji 
stroški tiskanja in višja učinko-
vitost vseh z dokumenti pove-

zanih procesov. S podporo, ki 
je hitra in avtomatizirana, smo 
izjemno zadovoljni, saj nam ni 
več treba skrbeti za delovanje 
naprav in nakup potrošnega 
materiala. Zdaj imamo veliko 
boljši nadzor nad natisnjenimi 
dokumenti, zaposleni pa ima-
jo več prilagodljivih možnos-
ti pri tiskanju. Spremembe so 
nam prinesle precejšnje pri-
hranke, kakovost storitev pa 
se je povečala,« je povedal Ma-
rio Dunatov, vodja oddelka IT 
v družbi Alca Zagreb.

Lastništvo zamenja najem
Lastniške naprave so v podje-
tju Alca Zagreb nadomestili z 
novimi, ki so jih vzeli v najem 
pri ponudniku, ki jim je preno-
vil in optimiziral tiskalniško 
okolje. S tem je ponudnik, hr-
vaška podružnica slovenskega 
podjetja Xenon forte, tudi pre-
cej razbremenil Alcin oddelek 
IT, saj zdaj ponudnik skrbi za 
vse v povezavi s servisom in 
vzdrževanjem pa tudi nabavo 
potrošnega materiala. Preno-
vljeno tiskalniško okolje prina-

ša tudi večjo varnost tiskanja 
in dokumentov, spremljanje 
količine tiskanja pa omogoča 
večji nadzor nad stroški. Gle-
de na vse večje potrebe pod-
jetja po tiskanju se število na-
jetih naprav v hitro rastočem 
podjetju nenehno povečuje, 
kar povečuje tudi količino iz-
pisanih dokumentov. Tiskal-
niške naprave so nameščene 
na vseh strateško pomembnih 
lokacijah podjetja, trenutno v 
desetih mestih na Hrvaškem.

MyQ: poveljnik 
tiskalniškega okolja
Po uvedbi rešitve MyQ, ki skrbi 
za nadzor in upravljanje tiska-
nja ter zajem dokumentov, je bil 
del opravil, ki so bila izvedena 
z matričnimi tiskalniki, prene-
sen na laserske. S tem je podje-
tje doseglo občutne prihranke. 
Nove naprave, opremljene z re-
šitvijo za sledenje storitev tiska-
nja, omogočajo nadzor in spre-
mljanje izpisa dokumentov. Na 
večini naprav v podjetju je uve-
dena identifikacija uporabnika 
z bralnikom identifikacijskih 
kartic, s čimer je večja tudi var-
nost tiskanja dokumentov. Za-
posleni v podjetju tiskalnikov 
ne čakajo več, saj so jim napra-
ve tako rekoč vedno na voljo, 
poleg tega lahko svoje doku-
mente natisnejo, na kateriko-
li napravi želijo.

Orodje MyQ beleži podrob-
no statistiko stroškov tiskanja, 

ki ga opravijo oddelki, posa-
mezni uporabniki ali udeležen-
ci posameznega projekta. Po-
ročila so združljiva z BI-orod-
ji in nadvse uporabna v anali-
tične namene. Po zaslugi rešit-
ve MyQ so v podjetju Alca Za-
greb hitro in enostavno ugo-
tovili, kje je zaradi povečane 
količine tiskanja potrebno in 
smiselno uvesti nove tiskalni-
ške naprave.

Preprosto boljša 
uporabniška izkušnja
Rešitev MyQ si tudi zapomni 
nastavitve za najpogostejša 
opravila zaposlenih, še več, 
na sodobnih večopravilnih na-
pravah z zasloni na dotik ima 
lahko vsak zaposleni svojim ti-
skalniškim nalogam prilago-
jen osnovni meni, ki se mu s 
privzetimi nastavitvami izpi-
še že ob prijavi na posamezno 
napravo.

»Upravljano tiskanje postre-
že z boljšo uporabniško izku-
šnjo. Za vse: tako za uporabni-
ke tiskalniških naprav, odde-
lek IT v podjetju, računovod-
stvo kot upravo. Urejeno tiska-
nje dviga produktivnost zapo-
slenih in učinkovitost procesov 
v nasprotju s tiskalniškim kao-
som, ki v podjetjih skrbi pred-
vsem za skoraj nevidno odte-
kanje denarja,« je tiskalniško 
preobrazbo na kratko povzel 
Ciril Kraševec, direktor podje-
tja Xenon forte.

Upravljano tiskanje z odliko

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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Zaupnih informacij ne delimo  
kar tako … ali pač?

cije procesov morajo zato vla-
gati tudi v povezovanje infor-
macijskih sistemov, celostno 
upravljanje dokumentov in 
varno deljenje zaupnih infor-
macij, učinkovito sodelova-
nje ekip, do uporabnikov pri-
jazno e-podpisovanje in var-
no e-hrambo dokumentov. Ob 
osredotočenju na potencial in 

kako ga doseči pa hkrati ne 
smejo spregledati zagotavlja-
nja zakonske skladnosti poslo-
vanja in potrebne ravni infor-
macijske varnosti.

Brez pretiravanja lahko 
ugotovimo, da je to glavni 
pogoj za uspeh digitalizacije 
navznoter, kjer si prizadeva-
mo za ureditev informacijske-

ga kaosa in večjo učinkovitost 
poslovanja, ter digitalizacije 
navzven, osredotočene na iz-
boljševanje izkušnje strank in 
prilagajanje izzivom digitalne 
preobrazbe.

 " Ivo Vasev je produktni vod-
ja platforme InDoc EDGE za digi-
talno poslovanje v podjetju Mi-
krocop.
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 " Prenovljeno tiskalniško okolje podjetju Alca Zagreb prinaša tudi večjo varnost tiskanja  
in dokumentov, spremljanje količine tiskanja pa omogoča večji nadzor nad stroški.

 " Razlika med 
enosmernim in 

dvosmernim deljenjem 
informacij


