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Vse od izuma pisave, si prizadevamo iznajti način za ohranitev pisane besede.  
Danes pišemo več kot kdajkoli in ustvarjamo ter prejemamo na tisoče dokumentov 
vsak mesec. 

Spremljanje, beleženje, distribucija, oblikovanje in dostopanje so naloge  
bistvenega pomena, saj tok teh dokumentov predstavlja življenjsko moč podjetja. 
Ker se zavedamo pomembnosti in vrednosti vaših dokumentov, smo pripravili 
rešitve in sisteme, ki zagotavljajo, da vam bodo vedno dosegljivi na pravem mestu. 

Za več informacij obiščite: XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si
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skrbno ravnamo s  
pisano besedo.
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Coca-Cola HBC Hrvatska 
je na natečaju za zamenja-
vo različnih tiskalnikov in 
večopravilnih naprav brez 
osrednjega nadzora izpisa 
izbrala Kyocerino rešitev 
podjetja Xenon forte. Sta-
re tiskalnike so zamenja-
le večopravilne naprave 
znamke Kyocera, podpr-
te z napredno rešitvijo za 
upravljanje tiskanja MyQ.

Družba Coca-Cola HBC Hrvat-
ska je pri optimizaciji poslova-
nja videla priložnost boljšega 
dela zaposlenih v ureditvi ti-
skanja. Xenon forte je svetovno 
znani družbi pomagal uvesti pa-
metne večopravilne naprave in 
rešitev za upravljanje tiskanja 
MyQ ter z njo podpisal triletno 
upravljavsko pogodbo. Hrva-
ška podružnica Coca-Cole je s 
tem pridobila red na področju 
tiskanja in upravljanja papirnih 
dokumentov, saj zdaj obvladu-
je izpisovanje dokumentov na 
napravah in dosega precejšnje 
prihranke.

Razmere pred uvedbo 
rešitve
Coca-Cola HBC Hrvatska je pri 
svojem delu uporabljala vrsto 
tiskalnikov in večopravilnih 
naprav različnih proizvajal-

cev, pri čemer ni bil vzpostav-
ljen osrednji nadzor tiskanja in 
upravljanja izpisov. Zato tudi ni 
bil mogoč natančen pregled nad 
številom izpisanih strani glede 
na posamezne oddelke ali na-
prave. Prav tako podjetje ni poz-
nalo dodeljevanja stroškov po-
trošnega materiala in servisnih 
storitev posameznim oddelkom 
ali stroškovnim mestom.

Analiza in optimizacija
Kyocerini strokovnjaki so pro-
učili položaj v podjetju in opti-
malno rešitev prilagodili zahte-
vam korporacije. Pri tem so si 
pomagali s Kyocerinim MDS, 
dinamičnim procesom, ki za-
gotavlja optimizacijo procesov, 
povezanih z upravljanjem doku-
mentov. MDS sestavlja pet pri-
lagodljivih in skrbno načrtova-
nih korakov: ocena, oblikova-
nje, uvajanje, upravljanje in op-
timizacija. Z njegovo uporabo se 
korak za korakom odkrivajo ter 
odpravljajo šibke točke, razvija 
rešitev in odpirajo možnosti za 
večjo učinkovitost in prihranke.

Uvedba rešitve
Podjetje Coca-Cola HBC Hrvat-
ska je zamenjala vse naprave 
različnih proizvajalcev s Kyoce-
rinimi tiskalniki in večopravilni-
mi napravami. Uporabniki do-

stopajo in uporabljajo naprave 
z identifikacijskimi karticami 
in/ali PIN-kodami. V dogovoru 
z naročnikom so bile določene 
lokacije posameznih naprav, 
pri čemer so pri prenovi posta-
vitve naprav poskrbeli, da posa-
mezna naprava od uporabnika 
ni oddaljena več kot 15 metrov. 
Uvedba rešitve MyQ, ki omogo-
ča nadzor in spremljanje izpi-
sov vseh oddelkov organizacije 
ter razdelitev stroškov med po-
sameznimi oddelki in stroškov-
nimi mesti, pa je prinesla red na 
področju tiskanja.

Plača se samo izpis
Pogodba zajema vse storitve 
vzdrževanja, servisa, nadzora 
in dostave potrošnega materia-
la na vse lokacije družbe po Hr-
vaški. Spremljanje in nadzor se 
izvajata na mesečni ravni, pa 
tudi poročanje in sprotna anali-
za. Za uporabnike so bile uvede-
ne dodatne možnosti, med dru-
gim skeniranje in faksiranje prek 
e-pošte, poleg uporabe identifi-
kacijskih kartic in PIN-kod pa tu-
di varovanje tajnih dokumentov.

»Z uvedbo tiskalniških rešitev 
Kyocera in MyQ ter storitev pod-
jetja Xenon forte smo dosegli od-
pravo stroškov lastništva naprav 
(TCO) ter znižanje stroškov na-
bave in hrambe tonerjev. Samo 

s plačevanjem izpisov (in naba-
vo papirja) smo dobili visokoka-
kovostno storitev tiskanja, skeni-
ranja in faksiranja dokumentov 
do formata A3 v vseh pisarnah v 
državi. Po pol leta uporabe nove 
rešitve prihranki pri stroških za 
izpisovanje dokumentov zna-

šajo dobrih 15 odstotkov v pri-
merjavi z lanskimi,« je povedal 
Ernest Vinković, vodja službe 
za uporabniško podporo za Hr-
vaško in BiH v družbi Coca-Cola 
HBC Hrvatska.

Skrb za okolje se kaže ne le 
v zmanjšanem številu naprav 

in zmanjšanju števila izpisa-
nih strani za petino zaradi bolj-
šega upravljanja dokumentov, 
temveč tudi z uporabo tonerjev 
Kyocera, ki so certificirani po 
najvišjih ekoloških standardih 
in so edina zamenljiva kompo-
nenta v življenjski dobi naprave.

Lažje načrtovanje in 
nadzor
Končni rezultat uvedbe Kyoce-
rinih rešitev v podjetju Coca-Co-
la HBC Hrvatska sta zmanjšanje 
števila naprav in večja optimiza-
cija ob povečani funkcionalnosti. 
Vse to je pripomoglo k skupnemu 
znižanju stroškov izpisov in kopi-
ranja v celotni organizaciji. K več-
ji učinkovitosti pripomore tudi 
ena sama kontaktna točka za ser-
vis, vzdrževanje in potrošni ma-
terial kot tudi en sam dobavitelj 
za celotno rešitev tiskanja, ske-
niranja, kopiranja in vzdrževa-
nja ter servisiranja. Velika pred-
nost je tudi možnost lažjega na-
črtovanja in predvidevanja me-
sečnih, četrtletnih in letnih pro-
računov za oddelek IT.

»Dosegli smo visoko stopnjo 
nadzora nad uporabo storitev 
in hkrati dvignili raven storitev 
končnim uporabnikom, kar je 
povečalo skupno zadovoljstvo 
uporabnikov IT-storitev,« je do-
dal Vinković.

Red na področju tiskanja je glavni 
pogoj za doseganje prihrankov

 " »Po pol leta uporabe nove rešitve prihranki pri stroških 
za izpisovanje dokumentov znašajo dobrih 15 odstotkov v 
primerjavi z lanskimi,« je povedal Ernest Vinković, vodja 
službe za uporabniško podporo za Hrvaško in BiH v družbi 
Coca-Cola HBC Hrvatska.

Avtomatizirano brezpapirno poslovanje

Nove rešitve za mobilno tiskanje

Pomoč pri reševanju izzivov z dokumenti

Dve novosti za boljše delovne tokove 

Konica Minolta in Genis sta vzpostavila strateško sodelovanje na področju rešitev za e-poslovanje in 
upravljanje dokumentacije v okoljih Microsoft SharePoint. Podjetji sta že ponudili prvo skupno rešitev, to 
je avtomatizacija zajema papirne dokumentacije v Genisovih informacijskih rešitvah za e-poslovanje, kot 
sta e-Pisarna in e-Računi. V rešitvi se glede na uporabniške potrebe uporabljajo tehnologije Konica Minolta 
ScanFlow in Document Navigator, ki poenostavljajo zajem, obdelavo in prenos digitaliziranih papirnih do-
kumentov v Genisovo osrednje skladišče dokumentov in samodejno razvrščanje v posamezne delovne 
tokove. Avtomatizem, kot ga zagotavlja nova rešitev, podjetjem omogoča takojšnje znižanje stroškov in več 
kot 90-odstotno pohitritev zajema papirnih dokumentov v sistem zakonsko skladnega e-poslovanja.

HP je predstavil nove varne mobilne rešitve, s katerimi lahko poslovni uporabniki tiskajo kjerkoli in kadarko-
li. Pomožni napravi za mobilno tiskanje HP 1200w in HP JetDirect 2800w omogočata funkcionalnost brezžič-
nega in NFC-prenosa podatkov med pametnimi telefoni, tablicami in prenosnimi računalniki ter tiskalniki HP 
LaserJet in Officejet. HP LaserJet Enterprise M800 je prva serija tiskalnikov in večopravilnih naprav za varno 
tiskanje na dotik ter neposredno brezžično povezovanje prek tablice ali pametnega telefona z NFC-vmesni-
kom. Posodobljena rešitev HP ePrint Enterprise ponuja boljšo povezljivost s pametnim telefonom Blackberry 
10, HP ePrint Enterprise for Good pa za naprave z operacijskima sistemoma Android in iOS.

Canon Europe je zaokrožil svojo ponudbo druge generacije večfunkcijskih barvnih in črno-belih tiskalnikov 
A3 in A4 s serijo imageRUNNER Advance 4200. Štiri nove naprave A3 združujejo hitro in zanesljivo tiskanje z 
edinstvenimi lastnostmi druge generacije naprav imageRUNNER Advance, ki podjetjem olajšujejo upravlja-
nje dokumentov ter zagotavljajo učinkovitost, nadzor stroškov in varnost podatkov. Glavne lastnosti, ki so 
bile na voljo kot dodatna oprema pri prvi generaciji (4000), kot so Canonov nagrajeni Universal Login Mana-
ger (ULM), mobilno tiskanje in skeniranje, Access Management System, skenirane datoteke z možnostjo iska-
nja in varno brisanje trdega diska, so zdaj na voljo kot standardna dodana vrednost.

Kyocera Document Solutions je predstavila dve novi črno-beli večopravilni napravi formata A3 TASKalfa 
3010i in 3510i, s hitrostmi tiskanja 30 oziroma 35 strani na minuto, opremljeni z tudi z novim Kyocerinim kr-
milnikom, ki omogoča večjo produktivnost. Ustrezata predvsem za uporabo v manjših oddelkih, ki meseč-
no natisnejo med pet tisoč in sedem tisoč kopij. Z novim 8,5-palčnim večdotičnim barvnim zaslonom omogo-
čata preprost dostop do funkcij tiskanja, skeniranja, kopiranja in z dodatnim modulom tudi faksiranja. Idealni 
sta za arhiviranje velikih količin dokumentov, saj natisneta prvo kopijo v 3,6 sekunde, z dodatnim skenerjem 
pa skenirata s hitrostjo 160 strani na minuto v enem prehodu.
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