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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

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.si

KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com

skrbno ravnamo s  
pisano besedo.
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IP-telefonija nadaljuje svoj pohod
IP-telefonija je primat kla-
sični telefoniji v Sloveni-
ji prevzela v tretjem lan-
skem četrtletju, ko je prvič 
presegla 50-odstotni de-
lež na področju fiksne tele-
fonije. Od takrat se več ne 
ozira nazaj in vsako četr-
tletje pridobi slabi dve od-
stotni točki. Zdaj IP-telefo-
nijo uporablja že 54,3 od-
stotka uporabnikov fiksne 
telefonije, med katerimi so 
tako podjetja kot domači 
uporabniki.

Temelje uspeha ponudbe stori-
tev IP-telefonije je v Sloveniji le-
ta 2006 postavila možnost pre-
nosa fiksnih številk med ope-
raterji. Od maja 2006 do apri-
la 2013 je bilo med operaterji 
prenesenih 402.951 fiksnih šte-
vilk, kar kaže, da smo Slovenci 
IP-telefonijo resnično vzeli za 
svojo. Domače uporabnike ta-
ko razveseljuje predvsem pa-
ketna ponudba operaterjev, ki 
navadno vključuje večjo koli-
čino brezplačnih klicev – znot-
raj omrežja operaterja so ti 
brezplačni, v omrežja drugih 
domačih operaterjev pa ome-
jeni s številom minut, a so te za 
povprečna gospodinjstva pre-
cej radodarno odmerjene.

Veliko prednosti za 
podjetja
Pravi ustvarjalci govornega 
prometa in zaslužka operater-

jev so zato podjetja, ki se zelo 
dobro zavedajo glavnih pred-
nosti, ki jih prinaša uporaba IP-
-telefonije. Brez tveganja prido-
bijo nižje stroške mesečnih na-
ročnin in cenejše klice v fiksna 
in mobilna domača in medna-
rodna omrežja. Prihranki se 
gibljejo med 30 in 50 odstotki, 
v nekaterih primerih tudi več.

Podjetja kot dodatno vred-
nost zaznavajo tudi vrsto na-
prednih funkcionalnosti, ki so 
sestavni del poslovne IP-telefo-

nije – predvsem njeno integraci-
jo v poslovni oziroma komuni-
kacijski sistem podjetja in rabo 
funkcionalnosti naprednih po-
sredovanj klicev ter sinhroniza-
cije z drugimi napravami. Veli-
ke prihranke prinaša že sama 
virtualizacija telefonskih cen-
tral v podjetjih.

Obračun četverice
IP-telefonija pridobiva vse več 
uporabnikov, saj jih operater-
ji za prehod s klasične telefoni-

Kyocera Document Solu-
tions je predstavila novo ge-
neracijo naprav TASKalfa, 
pravih delovnih konj med 
večopravilnimi napravami.

Naprave TASKalfa v poslovna 
okolja prinašajo še večjo za-
nesljivost delovanja ob velikih 
obremenitvah, hkrati pa z na-
borom več kot sto funkcij odgo-
varjajo na zahteve vse bolj kom-
pleksnih poslovnih procesov, 
povezanih s tiskanjem in zaje-
manjem dokumentov. Izjemna 
energijska učinkovitost novih 
naprav je le še pika na i.

Nove črno-bele in barvne 
več opravilne naprave Kyocera 
TASKalfa s hitrostmi tiskanja od 
35 do 55 strani na minuto prina-
šajo inovacije, ki poenostavljajo 
vse bolj kompleksne delovne to-
kove dokumentov v sodobnih 
pisarnah. Primerne so za de-
lovna okolja z 10 do 30 zaposle-
nimi, ki na mesec naredijo med 
sedem in 15 tisoč izpisov.

Glavna vrlina je 
vzdržljivost
Inženirji so veliko pozornosti 
namenili že doslej paradni di-
sciplini – vzdržljivosti naprav. 
Večopravilne naprave nove 
generacije imajo vgrajen bo-
ben z življenjsko dobo do 600 
tisoč strani, kar jim v praksi da-
je neprimerljivo zanesljivost in 
učinkovitost v vseh segmentih 
tiskalniških naprav. Robustna 
zasnova uporabnikom znižu-
je skupne stroške vzdrževanja 
ter skrajšuje čas nedelovanja.

Manjša poraba energije
Izdelane v duhu filozofije ECO-
SYS, ki skrbi za ohranjanje na-
ravnih virov in prijaznost do 
okolja, so bile Kyocerine več-
opravilne naprave deležne tu-
di popolne prenove električnih 
sklopov in umetne pameti. Zdaj 
poznajo več energijskih stanj 
(pripravljenost, majhna pora-
ba energije ...), hkrati pa v pri-
meru uporabe le omejenega na-
bora funkcij ne delujejo vsi sklo-
pi naprave. Še več, v poslovnih 
okoljih lahko uporabniki nas-
tavijo posamezne oblike varče-
vanja, ki so najbolj prilagojene 
njihovim delovnim navadam. 
S takšno zasnovo so inženirji 
zmanjšali tipično porabo ener-
gije kar do 53 odstotkov glede 
na prejšnjo generacijo naprav.

Pametnejše funkcije
HyPAS je Kyocerina hibridna 

platforma za razvoj naprednih 
programskih rešitev, ki preob-
likuje večopravilno napravo v 
poslovno orodje, saj prilagodi 
uporabo naprave poslovnim po-
trebam podjetja. Gre za odprto 
platformo (temelji na program-
skem jeziku java in spletnih sto-
ritvah) za razvoj programskih 
rešitev in podjetjem olajša inte-
gracijo novih funkcionalnosti 
naprav z obstoječimi rešitvami.

Naprave TASKalfa podpira-
jo tudi vse bolj priljubljeno mo-
bilno tiskanje, pri čemer je apli-
kacija Kyocera Mobile Print, ki 
omogoča mobilno tiskanje in 
skeniranje, na voljo za vse mo-
bilne naprave z nameščenim 
operacijskim sistemom Apple 
iOS ali Google Android.

V novo generacijo naprav je 
ob doplačilu vgrajena tudi teh-
nologija optičnega zajemanja 
dokumentov s sočasno optično 

prepoznavo vsebine, ki hitro in 
enostavno iz analognih doku-
mentov naredi njihove digitalne 
različice, pripravljene za nadalj-
njo obdelavo ali urejanje.

Za preprosto upravljanje 
naprav skrbi intuitiven upo-
rabniški vmesnik, ki v navezi 
z barvnim in za dotik občutlji-
vim zaslonom uporabnikom po-
nuja meni z naborom številnih 
delovnih nalog. Te je mogoče 
še dodatno prilagoditi posame-
znim okoljem in uporabnikom. 
Upravljanje spominja na delo s 
pametnimi telefoni in je tako še 
bližje uporabnikom. Kyocera je 
takšen zaslon uporabila na vseh 
novih napravah serije TASKal-
fa in tako poenotila upravljanje 
in delo z različnimi napravami.

Obvladovanje medijev
Tiskalniški stroji TASKalfa se 
lahko pohvalijo že s standardno 
veliko zmogljivostjo predalov 
za papir, z dodatnimi predali pa 
lahko posamezno napravo zalo-
žimo z do 7.150 listi in ji omogoči-
mo izjemno avtonomijo. Pame-
tni predali omogočajo hkratno 
uporabo do šestih različnih vrst 
medijev, pri čemer naprave pod-
pirajo tisk na 60- do 300-gram-
ski papir ter druge zahtevnejše 
medije, med drugim tudi na pa-
pir z zavihki. Velikosti vstavlje-
nih medijev lahko znašajo do 
305 krat 457 milimetrov, pri pre-
hodnem načinu podajanja medi-
ja pa lahko naprave v enem pre-
hodu natisnejo tudi transparen-
te do maksimalne velikosti 305 
krat 1.220 milimetrov.

 " Za preprosto upravljanje Kyocerinih naprav iz serije 
TASKalfa skrbi intuitiven uporabniški vmesnik. Upravljanje 
spominja na delo s pametnimi telefoni.

Učinkovitost, pisana z veliko začetnico

 " Pravi ustvarjalci govornega prometa in zaslužka operaterjev so podjetja, ki se zelo dobro zavedajo 
glavnih prednosti, ki jih prinaša uporaba IP-telefonije.

Pogovori so lahko 
še cenejši
Večina podjetij zmotno meni, da je s prehodom na sistem IP-
telefonije svoje telekomunikacijske stroške oklestila na minimum
Razlike med posameznimi 
ponudniki so veliko večje 
od centa gor ali dol pri za-
računani minuti pogovo-
ra. Prepoznamo jih skozi 
naprednost povezovanja z 
drugimi sistemi v podjetju 
in enostavnost rabe reši-
tev, skratka – kot kakovost 
uporabniške izkušnje.

Podjetje Mega M je nacionalni 
operater fiksne telefonije po 
protokolu IP. Družba s sede-
žem v Velenju in z več poslov-
nimi enotami v tujini se je spe-
cializirala za zagotavljanje in 
vzdrževanje vrhunskih infor-
macijsko-komunikacijskih re-
šitev. Lastna blagovna znam-
ka MegaTel združuje celoten 
nabor telekomunikacijskih sto-
ritev IP-telefonije in dostopa do 
interneta za poslovne uporab-
nike. Podjetje Mega M premore 
lastno omrežje, lastni številski 
prostor ter medomrežne po-
vezave s slovenskimi in tujimi 

operaterji. Vključeno je tudi v 
slovenski sistem prenosljivosti 
telefonskih številk.

Govori več, plačaj manj
Ponudba IP-telefonije Mega M 
je namenjena izključno poslov-
nim subjektom, saj jim je pisa-
na na kožo. Družba Mega M 
ponuja svetovanje, načrtova-
nje, instalacije in vzdrževanje 
naprednih IP-rešitev. Sodob-
ne rešitve IP-telefonije odlikuje 
popolna povezljivost telefonije, 
računalnikov in interneta. Re-
šitve so prilagodljive ter omo-
gočajo preprosto in hitro vklju-
čitev novih naprav in funkcio-
nalnosti v sistem.

Podjetje telefonijo Mega M 
uvede v vsega petih korakih, 
pri čemer stranke do same 
uvedbe nimajo dodatnih stro-
škov. Brezplačni analizi trenu-
tnih stroškov fiksne telefoni-
je, zdajšnjih sistemov in raču-
nalniškega omrežja v podjetju 
sledi izračun prihrankov. Poleg 


