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Nepogrešljiv asistent v pisarni
..Pisarna lahko deluje brez kavomata, brez radia, brez faksa, brez stacionarnega telefona in v skrajni sili celo brez tajnice. Ne more pa
nemoteno delovati brez dobrega tiskalnika..

V običajnem pisarniškem okolju ima navadno
vsak zaposlen svojo mizo, svoj stol, svoj telefon
in svoj računalnik. Nima pa svojega tiskalnika.
Tega si zaposleni delijo. Lahko je en tiskalnik za
cel oddelek, eden za posamezno pisarno ali
eden za celo podjetje (odvisno od števila zapo
slenih in velikosti organizacije). To ga naredi eno
najbolj obremenjenih naprav v delovnem
okolju, kar pomeni, da bora biti zelo vzdržljiv.
Ker tiskalnik vpliva na potek delovnih procesov in
s tem učinkovitost poslovanja podjetja, mora biti
tudi hiter in zanesljiv, predvsem pa mora nuditi
kakovosten in obstojen tisk. Konec koncev ima v
veliko primerih opravka z zelo pomembnimi do
kumenti, ki lahko ostanejo v arhivih podjetja tudi
več let. Zato je izbira pravega tiskalnika, ki vam
obenem optimizira delovni čas in poskrbi za
večjo delovno učinkovitost, ključnega pomena.
Vsem naštetim postavkam ustreza nova linija tis
kalnikov uveljavljenega japonskega proizvajalca
OKI. Njihove naprave so so zasnovane z mislijo na
obremenjena delovna okolja. To pomeni, da so
narejene zelo trdno, da so hitre, nudijo izjemno ka
kovost tiska in so opremljene s številnimi sodob
nimimi standardi. Predvsem pa so, za današnje
čase zelo pomembno, cenovno ugodne.
MC363dn: Za manjša, a zahtevna delovna okolja
Ponudba se začne z osnovnim A4 modelom z
oznako MC363dn, ki ponuja najvišjo hitrost v
svojem razredu, opremljen pa je tudi s tehno
logijo ProQ2400, ki omogoča inteligentno pro
cesiranje digitalnih slik. Oziroma povedano dru
gače: tehnologijo, ki poskrbi za izjemno kako
vost tiskanja. Ker pa tiskanje še zdaleč ni vse, kar
sodobna pisarna potrebuje, MC363dn med dru
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gim podpira še obojestransko kopiranje, faksir
anje in skeniranje dokumentov. To pomeni, da
vam ni treba sklepati kompromisov, tudi če si
omislite osnovni model.
Večfunkcijski MC363dn s svojimi karakteristika
mi postavlja nove standarde za manjše po
slovne tiskalnike in bo nedvomno povečal de
lovno učinkovitost poslovnega okolja. Delo z
njim bo namreč hitro (prihranek časa) in ugod
no (prihranek denarja).

Serija C500: Optimalna izbira
za srednja in večja podjetja

Podjetja, ki iščejo pospešeno rast z digitalizacijo
in poenostavitvijo delovnih procesov, pa mora
jo razmisliti o OKI-jevi seriji tiskalnikov z oznako
500 (C532dn, C542dn, MC573dn). Vstopni mod
el C532dn je izjemno hiter tiskalnik z zmogljivim
pogonom in nudi visoko kakovost tiska, hitrost
in precejšnjo kapaciteto papirja ter je kot tak
odlična izbira za sicer manjše, a hkrati zelo zapo
slene delovne skupine.
Še stopničko višje pa sta C542dn in večfunkcijski
MC573dn. Oba sta opremljena s prilagodljivim
uporabniškim vmesnikom na 2,54-centimetrske
mu (7”) barvnemu LCD zaslonu na dotik in pamet
no funkcionalnostjo sXP (smart extendable plat
form), ki omogoča povezovanje naprave v že ob
stoječo floto tiskalnikov in s tem bolj učinkovitega
upravljanja dokumentov.
Omenjena pametna platforma omogoča enostav
no integracijo programske opreme zunanjih razvi
jalcev, med drugim programske opreme PaperCut,
Drivve Image, Ringdale FollowMe in YSOFT SafeQ.
To pisarniškemu okolju omogoča še večjo optimi
zacijo delovnih procesov in predvsem prilagodlji
vost lastnim zahtevam in potrebam.
Medtem ko je tiskalnik C542dn s svojo kompak
tnostjo in kompatibilnostjo namenjen pred
vsem manjšim podjetjem z visokimi tiskalnimi
zahtevami, pa je MC573dn prava tiskalna pošast,
ki bo zadostila potrebam tudi srednjih in neko
liko večjih podjetij, saj predstavlja eno naj
zmogljivejših večfunkcijskih rešitev na trgu.

Primerni za vse vrste industrij
Vsi OKI-jevi tiskalniki so sicer primerni za različna
delovna okolja in industrije, od oglaševanja in

trgovine do zdravstva, odvetništva in finančnega
sektorja. Povsod se bodo počutili kot doma, pri
svojem delu pa bodo tako učinkoviti, da jih sploh
ne boste opazili.
Našteti modeli tiskajo s pomočjo LED tehnologije,
kar pomeni, da so tudi bolj zanesljivi od na primer
laserskih tiskalnikov. Njihov osrednji pogon
namreč ne vsebuje nič mehanskih delov, zato ima
jo manj možnosti za okvaro, njihova življenjska do
ba pa je daljša. Nove OKI-jeve naprave sledijo
sodobnim smernicam povezljivosti. Podpirajo
namreč hiter prenos datotek preko brezžičnega ali
klasičnega omrežja inj tiskanje na daljavo z mobil
nih naprav preko Googlove platforme Cloud Print
2.0 in Applovega standarda AirPrint.
Ne nazadnje se ponašajo z visokimi varnostnimi
ukrepi, ki z dodelanim sistemom za avtentikaci
jo uporabnikov preprečujejo nepooblaščene
dostope do dokumentov in omogočajo zaščito
dragocenih podatkov podjetja.

Ugodna in učinkovita rešitev
Do zdaj so bili sistemi za doseganje varne in eno
stavne digitalne produkcije rezervirani za podjetja
z neskončnimi proračuni, z OKI-jevimi rešitvami pa
je profesionalna kakovost barvnega tiska na dose
gu roke vsakega podjetja. To posledično pomeni,
da lahko podjetje vsem svojim tiskalnim potrebam
zadosti v lastni hiši in ne potrebuje zunanjih izva
jalcev. Tako način ne prihrani samo denarja in časa,
ampak lahko tudi hitreje ukrepa in se prilagodi
spreminjajočim se razmeram na trgu. 
(P. R.)
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