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Veliko je govora o digitalni preobrazbi. Iz izkušenj vemo, da je poslovno tiskanje v tem
procesu pogostokrat (največkrat) prezrto. Kot krovno gospodarsko združenje je GZS na
poti digitalizacije želela biti zgled ostalim gospodarskim subjektom in se tega procesa lotiti
celovito.

IZZIV
GZS je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njeno
temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo
gospodarska rast. GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi
panoge dejavnosti. Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev
podpore poslovanju podjetij doma in v tujini.

V GZS, poleg tega da se nahaja v velikem poslovnem objektu, domuje veliko zbornic,
združenj in sekcij. Poleg tega GZS dnevno gosti številne obiskovalce in dogodke. Glavni
iziv v zvezi s tiskalniki in tiskanjem je bil, vpeljava učinkovite rešitve poslovnega tiskanja,
ki omogoča centralni nadzor nad tiskalniki, tiskanjem in različnimi uporabniki oziroma
stroškovnimi mesti. Vrsta različnih uporabnikov, tako notranjih kot zunanjih, predstavlja
tudi določeno varnostno tveganje, tako s stališča varnosti pretoka informacij, kot s stališča
zaščite osebnih podatkov, zato je bilo izrednega pomena, da se reši tudi ta izziv.

REŠITEV
ɢ
ɢ
ɢ
ɢ
“Projekta optimizacije tiskanja pri
nas sem se kar malo ustrašil, saj
nisem bil prepričan, kakšen bo
odziv uporabnikov. Po analizi ponudnikov, so
nas z najbolj celovito in učinkovito ponudbo
prepričali v podjetju Konica Minolta Slovenija.
Rešitev, ki so jo implementirali pri nas je rešila
vrsto problemov, s katerimi smo se soočali v
preteklosti. Poleg same programske opreme
in multifunkcijskih aparatov, ki so mimo grede
res vrhunski, smo s sodelovanjem s podjetjem
Konica Minolta Slovenija pridobili resnega in
zanesljivega poslovnega partnerja, ki nas je (in
nas še) poslušal in reševal naše dejanske potrebe.
Na koncu se je izkazalo, ker je rešitev robustna
in enostavna za uporabo, da so jo uporabniki
sprejeli brez težav”
Uroš Snedic
Direktor digitalizacije in splošnih zadev
Gospodarska zbornica Slovenije

Namestitev YSoft SafeQ programske opreme.
Namestitev Konica Minolta multifunkcijskih tiskalnikov.
Vključitev ne Konica Minolta tiskalnikov v YSoft SafeQ, ki jih je GZS obdržal.
Nastavitev uporabnikov, dostopnih pravic, stroškovnih mest, varnosti ...
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Centralni sistem za nadzor tiskalnikov, ki omogoča:
- pregled vseh tiskalnikov vključenih v SafeQ (tudi ne Konica Minolta),
- samodejno sporočanje števcev ob zaključku obračunskega obdobja,
- samodejno opozarjanje in naročanje potrošnega materiala,
- samodejno opozarjanje v primeru težav in/ali okvar.
Centralni sistem za nadzor uporabnikov:
- enostavna nastavitev uporabnikov (sinhronizacija iz AD),
- enostavna nastavitev stroškovnih mest in dodajanje uporabnikov,
- “Follow me” funkcija (tiskaj na katerem koli tiskalniku),
- “Mobile print” funkcija.
- ...
Enostvna izdelava poročil o uporabi in/ali stroških po apatau/uporabniku/skupini/
projektu/stroškovnem mestu.
Rešitev, ki izpolnjuje najstrožje varnostne standarde in je skladna z GDPR.
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