Kolik opravdu

potřebul ete tiskáren?
Firmy se sice Často snaŽívyřeŠitmaximUm agendy bezpapirově, a|e bez
tiskáren, mu|tifunkČnich zařízenr Čikopírek se stejně neobejdou. Ne vŽdy
si ovŠempořídíoptimá|ní kombinaci tiskových strojů.
l\ři výběru tiskových zařízení se firpmv Často zaměřují na prvop|ánol Ve parametry typu ceny zaiízení

a nák|adů na jednu Vyt|Štěnou stránku,
aniŽ by správně posoudi|y vhodnost
konkrétnítiskárny čl mu|tifunkčnÍho
zařízení pro své specifické prostředÍ,
a také ce|kové nák|ady na v|astnic-

tví tiskových zařÍzení' Pokud chtějí
nás|edně na tisku ušetřit, vydávají
se cestou nákupu co nej|evnějšÍho
spotřebního materiá|u a uplatňování
restrikcí a přísného sIedování kaŽdé
vytištěné stránky. Pořízené tiskové zařízení,Často velmi drahé, pak neslouŽí
svému primárnÍmu úče|u.

Nechte si poradit
Chce-|i si firma pořídit tisková zaří.
zení, která opravdu odpovídají jejím
potřebám, neobejde se bez odborné
pomoci. Specialisté na dodávky tiskových zařízení a poskytování tjskových
sIuŽeb totiŽ disponujÍ jak potřebnými

Cesta za bezpapírovou
kanceláří bude ieště dlouhá
nástroji, tak zkušenostmi, se kterými
mohou provést důkladnou ana|ýzu
tiskového prostředí firmy a navrhnout

jeho optimalizaci.
Ve většjně případů jiŽ firma nějaká
tisková zařízení provozuje, takŽe
ana|ýza vycházÍ z je.iich stávajících pro.
vozních nák|adů, konfigurace, přidě|ení
pracovním týmům a fyzického rozmístění v kancelářích. Z paměti tiskových
zqřízeníjsou zjištěny údaje o jejich
vytíŽeníběhem up|ynu|ého období
a posuzovány jsou i mimo provozních
nákIadů, které zahrnu'jí cenu tonerů
a servisních kitů i nák|ady na jejich
servis a pravide|nou údrŽbu. ,'V této
fázi Často dochází ke zjištění, Že firma
pouŽívá budto zbytečně naddimenzovaná tisková zařízení, jejichŽ pořizovací
cena i provozní nák|ady jsou pro daný
ÚČe| zbyteČně vysoké, nebo naopak
zvoliIa tiskárny Či multifunkční zařízení
neodpovÍdajícÍ vysokým nárokům
kancelářského provozu' ŘeŠenímmůŽe
být přerozdě|ení stávajících zařízení
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.jednot|ivým pracovním skupinám
podIe jejich skutečných nároků.
Nák|ady, především časové,vyvo|ává
i nevhodně zvo|ené umÍstění tiskových
zařízení nebo absence da|ších zařízení,
pouŽívaných k děrovánÍ, sešíváníči
vázání vytištěných dokumentů,,, ko.
mentuje situaci Marek PuŽík' odborník
na poskytování tiskových s|uŽeb ze
společnosti off ice Depot.

Posviťte si na náklady
Důkladná ana|ýza samozřejmě odha|í
mnohem Více neŽ špatné rozmístění
nevhodně zvoIených zařízení' DokáŽe
totiŽ naprosto přesně vyčís|itnák|ady
na tisk, včetně zahrnutÍ faktorů, kieré
Ve svých výpočtech Často opomíjejí
jak firmy, tak samotnívýrobci tiskových zařízení.
Firmy při výpoČtu svých nák|adů
na tisk ka|kuIují především s cenou
spotřebního materiálu a s provozními
náklady, zahrnujícími pravideIný servis, opravy a nákup náhradních dílů.
Dosazením všech těchto proměnných
do vzorce sice získajÍ cenu jedné vytištěnéstránky, ovšem ta ještě nebude
zahrnovat opravdu všechny související
náklady.
Při přesnějším výpočtu nák|adů na
tisk je totiŽ třeba zohlednit například
i nák|ady na objednání, dopravu a sk|adovánÍ spotřebního materiá|u, servisnÍ
zásahy interního lT oddě|ení nebo ztrá.
tu času, kdy jsou tiskárny mimo provoz
a je třeba h|edat náhradnÍ řešení tisku.
Chceme.|i být ještě preciznější, musíme
zahrnout i náklady na rych|ejší opo-

třebení nevhodně zvolených tiskových
zařízení, která .|sou permanentně přetěŽována tiskem většího počtu stran, neŽ
na jaký by|a dimenzována.
Závěry přesného výpoČtu nák|adů na
tisk mohou být opravdu překvapivé.
Výjimkou nenÍ ani zjištění,Že firma svá
tisková zařízení vyuŽívá na pouhých
50 % kapacity, pro kterou jsou dimenzována, přiČemŽ by moh|a ušetřit
nák|ady a současně zvýŠitkomfort
tisku při vo|bě jiného řešení.

Leasing čiplonáiem?
KdyŽ si firma nechá vypracovat ana|ýzu, jejÍmŽ výstupem je optimá|ní návrh

tiskového prostředí, vČetně doporuČenívhodných zařízení a návrhu jejich
fyzického rozmístění, stojÍ před da|ším
dů|eŽitým rozhodnutím. Jakým způsobem svoje kance|áře Vybavit tiskárnami a da|šími typy tiskových strojů?
Kromě přímého nákupu potřebných
zařízení nebo jejich finančnÍholeasin.
gu jsou k dlspozici i da|šímoŽnosti'
Jde například o operativní leasing Či
pro nájem tiskových zařízení, kdy za
zajištěníjejich provozu a pravide|ný
serVis zodpoVÍdá poskytovateI tiskových řešení a s|uŽeb.

Začněte optima|izací
PrvnÍm krokem k Úspoře nók|adů na
tisk' který můŽe udě|at kaŽdá firma,
aniŽ by hned zjišťovala vytíŽení
a přesné nák|ady svých tiskových
zařízení,.je ana|ýza a revize procesů
při nak|ádání s dokumenty. Stá|e se
totiŽ obrovské mnoŽství dokumentů
tiskne zce|a zbytečně, aby prakticky
ihned, nebo nejpozději do druhého
dne, skonči|y v koši. Proto se vyp|atí
ve firmě vytvořit a vynucovat taková
pravid|a práce s dokumenty, která
upřednostní vyuŽívání jejich eIek.
tronické verze, především ve stadiu
revizí a úprav. Vytisknout pak stačí
jen finá|ní dokument, kterým se bude
firma prezentovat.
cesta Za bezoapírovou kance|áří bude ještě ve|mi d|ouhá. Pod|e
výsIedků ŠetřenÍČeskéhostatistického Úřadu o vyuŽívání elektronické
komunikace v českých firmách se
aIe b|ýská na IepšíČasy. V roce 2013
vyuŽÍva|o 86 % českých firem internet
k odesílání vyplněných formulářů pro
státní správu a79 %fkem přeš|o na
p|ně e|ektronická podánÍ. Jde přitom
o nárůst oproti předcházejícímu roku,
kdy k odes|ání vyp|něných formu|ářů
pouŽilo internet jen73% flrem a p|ně
e|ektronické podání proběhI o v 59 %
případů. Zvyšuje se rovněŽ podí|
eIektronické komunikace podniků
s da|Šímisubjekty.
SoIidní dodavateI tiskových řeŠenÍ
a s|uŽeb vám dnes provede analýzu tiskoveho prostředÍ firmy zdarma, takŽe
V cestě k |evnějšÍmu a zároveň pohodl.
nějšÍmutisku určitě nic nestojí.
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