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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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Presenečeni boste, koliko 
prihrankov in konkurenč-
ne prednosti lahko doseže-
te z optimizacijo tiskanja v 
podjetju. Študije so poka-
zale, da lahko s celostnim 
upravljanjem svoje »flo-
te« tiskalnikov, optičnih či-
talnikov in večfunkcijskih 
naprav prihranite tudi do 
30 odstotkov temu name-
njenih sredstev. Prihranki 
bodo eksponentno še več-
ji, ko boste avtomatizirali 
intenzivno delo s papirna-
timi dokumenti.

Storitve upravljanega tiskanja 
(HP Managed Print Services) 
družbe HP so namenjene vzpo
stavitvi stroškovno učinkovite
ga, varnega in neomejeno prila
godljivega okolja za upravljanje 
tiskanja v podjetju ne glede na to, 
ali vaši sodelavci delo opravljajo 
v pisarni, od doma ali pa na poti.

Omenjene rešitve omogoča
jo varne namestitve, konfigu
racijo, vzdrževanje, nadzor in 
upravljanje naprav za tiskanje, 
skeniranje in upravljanje doku
mentov v podjetju, vse na da
ljavo in po meri uporabnikov. 
Ti bodo prednosti celostnega 
upravljanja tiskalniškega oko
lja, kar jim zagotavlja HP, de
ležni na petih ravneh:

 " ocena: vpogled v dejansko 
porabo in pregled nad skri
timi stroški tiskanja;
 " finančne storitve in nakup: 

predložitev različnih mož
nosti za načrtovanje in na
kup novih rešitev ter zame
njavo stare opreme – za za
gotovitev najnižjih skupnih 
stroškov lastništva;
 " tranzicija in izvedba: po
moč pri nameščanju prave 
opreme na pravem mestu 
in usposabljanje uporabni
kov, da lahko nove tehnolo
gije čim bolj izkoristijo;
 " upravljanje in podpora: pro
aktivna podpora za zagoto
vitev nenehnega donosa na
ložbe prek optimizacije flote 
naprav in njihovega vzdrže
vanja ter prek natančnega 
vpogleda v uporabniške na
vade, zmogljivosti in stroške;
 " postopki dela z dokumenti: 
izboljšanje poslovanja pod
jetja z avtomatizacijo dela z 
dokumenti in upravljanjem 
infrastrukture, ki to podpira.
To je jedro storitev upravlja

nega tiskanja pri družbe HP, 
ki jih kot vodilno in odlično 

tovrstno ponudbo priznava
jo uveljavljene analitske hiše, 
med njimi denimo Gartner, 
IDC, Forrester Research in 
Quocirca.

Torej, če želite zmanjšati 
količino odpadnega materia
la, povečati produktivnost in 
znižati skupne stroške tiska
nja, poenostaviti postopke de
la z elektronskimi in papirna
timi dokumenti ter prihranje
na sredstva preusmeriti v ra
zvoj podjetja, vam bo pri tem 
pomagala družba HP s prever
jenimi rešitvami za celostno 
upravljanje tiskalniškega oko
lja v vašem podjetju.

Učinkovito upravljajte tiskanje 
v podjetju in prihranite

 " Storitve 
upravljanega 
tiskanja družbe 
HP so namenjene 
vzpostavitvi 
stroškovno 
učinkovitega, varnega 
in neomejeno 
prilagodljivega okolja 
za upravljanje tiskanja 
v podjetju.

Dokumenti v pisarniških 
okoljih poznajo veliko ob-
lik, prehajajo pa tudi med 
številnimi uporabniki in 
napravami. Pri tem so raz-
lično izpostavljeni varno-
stnim tveganjem, še naj-
bolj v nemilosti je njiho-
va vsebina na tiskalnikih, 
pa ne zato, ker sodobne ti-
skalniške naprave ne bi za-
gotavljale ustrezne var-
nosti.

Raziskava Office Insights 2013, 
ki jo je izvedla družba Canon 
Europe, odkriva številne izzi
ve s področja upravljanja do
kumentov in varovanja podat
kov. Postregla je z več pomenlji
vimi ugotovitvami. Ena je deni
mo dejstvo, da več kot dve tre
tjini anketiranih zaposlenih pri 
svojem delu uporablja občutlji
ve podatke, pri čemer pa kar 79 
odstotkov dokumente s takšni
mi vsebinami tiska na večop
ravilnih napravah, ki so dosto
pne tudi drugim zaposlenim. 
Očitno podjetja pozabljajo, da 
je treba za poslovanje kritične 
informacije in dokumente stal
no varovati.

Identifikacija pred 
tiskanjem
Tiskanje dokumentov, ki natis
njeni čakajo v predalu tiskal
nika, je nepotrebno tveganje. 
Izognemo se mu lahko s kom

binacijo tehnoloških rešitev in 
izobraževanjem zaposlenih. 
Večje organizacije že uvajajo 
identifikacijo uporabnikov na 
tiskalnikih. Zaposleni tako poš
lje zahtevo po tiskanju v sam ti
skalnik ali na tiskalniški strež
nik, dokumenti pa se mu nati
snejo šele v trenutku, ko se z 
ustrezno kodo, kartico ali či
pom RFID ustrezno identifici
ra napravi.

Neizkoriščene varnostne 
funkcije
Kot zaposleni tudi sami pri
znavajo, uporabljajo več kot 
polovico funkcij svojih pame
tnih tiskalniških naprav, a var
nostnih mehanizmov pogos
to ni med njimi, zato bi si žele
li dodatnih izobraževanj o tej 
temi. »Neizkoriščenost pisar
niške tehnologije je večja te
žava, kot bi utegnila podjetja 
priznati. Veliko opreme se ne 
uporablja učinkovito le zaradi 
tega, ker zaposlenih nihče ne 
izobražuje. Rezultat so daljše 
dobe povrnitve naložb in več
ja tveganja pri varovanju po
datkov,« je povedal Ciril Kra
ševec, direktor podjetja Xenon 
Forte. Njegove ugotovitve po
trjuje tudi raziskava Office In
sights, saj se z varnostjo ob na
kupu strojne opreme za tiska
nje, kopiranje ali skeniranje 
ukvarja manj kot pet odstot
kov odločevalcev.

Oddelek IT skrbi za 
tiskanje, ne pa za varnost
Tudi v slovenskih podjetjih je po
dročje tiskanja pogosto zaupano 
oddelku IT, ki skrbi za namesti
tev in vzdrževanje naprav. Od
delek IT pa sam pogosto vidi po
dročje tiskanja kot »nujno zlo«, 
zato mu navadno ne namenja 
velike pozornosti. Vsi informa
tiki seveda nimajo poglobljene
ga znanja s področja varovanja 
tiskalniških naprav ter doku
mentov niti tega od njih ne zah
teva vodstvo podjetja. A skrb za 
varnost se tako kot na drugih za 
poslovanje pomembnih področ
jih mora začeti v vrhu piramide, 
torej mora vodstvo prvo prepo
znati pomen ustrezne varnos
ti dokumentov za podjetje in to 
zahtevo preseliti na nižje ravni.

Naveza z zunanjim 
ponudnikom
Vse več podjetij tiskanje zaupa 
kar zunanjim ponudnikom sto
ritev tiskanja, pri čemer pa se 
odločajo za bolj osnovne stori
tve, kjer varnostni poudarki ne 
pridejo do izraza. Čeprav spe
cializirani ponudniki ponujajo 
tudi možnost izobraževanja za
poslenih, se za to odloča le ma
lo podjetij. A prav naveza zu
nanjega upravljanja tiskanja in 
izo braževanja zaposlenih se zdi 
najugodnejša z vidika stroškov
no učinkovite skrbi za varnost 
tiskanih dokumentov.

Zaposlene je treba poučiti o 
varnem tiskanju

Preverili smo, kaj ima da-
nes največji vpliv na ti-
skalniško industrijo.

Barve kraljujejo

1 Podjetja danes stavijo 
na barvni digitalni tisk. 
Raziskava družbe In
foTrends namreč napo

veduje, da se bo vrednost di
gitalno tiskanih barvnih vse
bin v letih 2011–2016 v ZDA zvi
šala kar za tretjino, z 29,6 na 
39,5 milijarde dolarjev. S po
dobno vnemo barvni digital
ni tisk sprejema tudi preostali 
svet, predvsem Evropa in Azija.

Prihajajo široki 
formati

2 Tiskanje na medije ši
rokega formata posta
ja vse bolj priljubljeno, 
saj podjetja tako izpi

sane vsebine s pridom upora
bljajo v trženjske namene. Stro
kovnjaki ocenjujejo, da bo ti
skanje na medije širokega for
mata v prihodnjih letih raslo s 
povprečno sedemodstotno le
tno stopnjo.

Brizgalniki 
pospešujejo prehod 
na digitalni tisk

3 Novi brizgalni tiskal
niki so na pohodu. Ve
lika hitrost in kakovost 
tiskanja sta dopolnje

ni še z veliko prilagodljivostjo 
pri tiskanju na različne medije 
ter njihovo dodatno obdelavo. 
Seveda piko na i postavlja zelo 

konkurenčna cena, ki omogoča 
podjetjem, da poleg brošur na 
te tiskalnike tiskajo tudi drugo 
promocijsko gradivo, direktno 
pošto in celo knjige.

Inovacije v 
materialih in 
ponudbi

4 Digitalne stiskalni
ce podpirajo številne 
nove in specializirane 
medije, ki jih odlikuje 

odličen izkoristek. Tiskanje je 
danes mogoče v več dimenzi
jah, ustvarjalnost pa so ponu
dniki začeli izražati z inovativ
nimi fotoknjigami in podobni
mi rešitvami.

Tiskanje prek spleta 
in optimizacija 
tiskalniških virov

5 Podjetja porabijo na 
tisoče evrov za izdela
vo, pošiljanje, hranje
nje ter upravljanje be

sedil. Spletno tiskanje na zah
tevo pa lahko občutno optimi
zira potrebe po tiskanih mate
rialih – tako v podjetju kot pri 
strankah.

Vladavina vsebine

6 Kar 54 odstotkov 
podjetij, ki sodeluje
jo prek sistemov B2B, 
načrtuje povečanje 

vložkov v vsebinski marketing. 
Prednjačijo predvsem izobra
ževalne, zabavne in motivacij
ske vsebine, ki jih je seveda tre
ba natisniti.

Personalizacija 
tiska

7 Podjetja počasi začenja
jo dojemati, da je po
membna vsaka stran
ka, zato morajo biti tu

di natisnjene vsebine prilagoje
ne njenim potrebam. Persona
lizirana pošta ali brošure imajo 
precej večji učinek na prodajo 
kot splošni trženjski materiali.

Podpora 
mobilnemu trženju

8 S tiskanjem najrazlič
nejših kod v brošure, 
na embalažo ali ra
čune lahko podjetja 

dosežejo še boljšo povezanost 
s strankami. Te namreč s svo
jimi mobilnimi napravami po
skenirajo kode in obiščejo sple
tna mesta z dodatnimi vsebina
mi. Naslednji korak sliši na ime 
nadgrajena resničnost, digital
ne grafične kode se selijo na fi
zične objekte.

Združevanje 
direktne pošte in 
družbenih omrežij

9 Gre za nadg ra
dnjo zgoraj opisa
nih usmeritev, saj se 
kombinacija perso

nalizirane direktne pošte v na
vezi s personalizirano vsebino 
na družbenih omrežjih v pra
ksi izkaže za zelo prodorno. 
Takšne kampanje so svoj ve
liki domet že dokazale v ZDA, 
zdaj pa se počasi selijo po vsem 
svetu.

Sodobna vloga tiska


