
zamestnancov. Produktívnu spoluprácu 
dnes umožňujú nástroje pre vzdialenú 
komunikáciu. Či už ide o Skype, 
Teams alebo iné nástroje, základom 
je spoľahlivé audiovizuálne vybavenie 
rokovacích miestností, kde sa virtuálne 
stretávajú ľudia z kancelárií s ľuďmi 
v iných firmách alebo kolegami 
napr. „v karanténe“.

Bez komunikácie to nejde

Práca z domu či vzdialená 
spolupráca sa stala bežnou formou 
komunikácie. Aké nástroje však využiť 
pre jej rýchlu integráciu do bežného 
fungovania firmy? Základom je potreba 
vedieť produktívne spolupracovať, 
ochrániť citlivé dáta a zaistiť motiváciu 

Na akcii s názvom Back To Print 
a Back To Office nešlo len 
o samotnú prevádzku výroby, ktorá 
je, samozrejme, pre väčšinu podnikov 
kritická, ale aj o dôležitú komunikáciu 
medzi klientmi a jednotlivými 
zamestnancami v rámci firmy. To všetko 
bolo možné vidieť formou špeciálnych 
stanovíšť s reálnymi ukážkami využitia 
jednotlivých riešení.

AKCIA RICOH BACK TO PRINT 
UKÁZALA, AKO FUNGOVAŤ 
AJ V DOBE OBMEDZENÍ
Spoločnosť RICOH 
usporiadala špeciálnu 
udalosť, pri ktorej sa 
zamerala na otázku, 
ako zabezpečiť 
fungovanie firiem 
s minimálnymi 
dopadmi na výkon.

Zuzana Roháčková,  
Europapier Slovensko, s.r.o.

Interaktívna obrazovka s audiovizuálnym systémom Crestron a ovládacím 
stolným panelom pre spoľahlivú komunikáciu všetkých osôb v pojednávacej 
miestnosti s on-line pripojenými hosťami
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Chytré úložné systémy ušetria 
náklady a zvýšia spoľahlivosť

Distribúcia tovaru alebo požičiavanie 
drahého vybavenia musí byť vždy 
evidované a pod dôslednou kontrolou. 
Inak sa veci strácajú, kazia sa 
a nedorazia tam, kam majú. V súčasnej 
situácii je navyše každá voľná ruka 
dobrá a tak sa pre odovzdávanie 
najrôznejšieho tovaru stále viac starajú 
úložné systémy. Ricoh na stanovišti 
Smart Lockers predvádzal chytré 
úložné systémy, ktoré po prihlásení 
používateľa umožnia vydať alebo prijať 
danú položku. 

O tejto operácii je automaticky vedený 
záznam, kto, kedy, prípadne na ako 
dlho, si danú vec vyzdvihol či vypožičal. 
Možno tak zabezpečiť ich pravidelnú 
dezinfekciu alebo údržbu a blokovať 
ich ďalšie použitie do splnenia 
definovaných podmienok. To všetko bez 
nutnej prítomnosti obsluhy a pritom 
pod oveľa väčšou kontrolou. Skúsenosti 
tiež ukazujú, že vedomie o existencii 
evidencie stavu vypožičaného majetku 
vedie k vyššej zodpovednosti a znižuje 
tak náklady na opravy.

Polygrafia v réžii digitálu

Výhody digitálnej tlače sú už dávno 
známe. Na stanovišti Polygrafia 
boli k dispozícii vzorky a aplikácie 
z praxe, či už išlo o najrôznejšie typy 
médií od textúr až po veľmi aktuálne 
samolepky. Nechýbali ani vysoké 
gramáže až 470 g/m2 alebo predĺžené 
formáty a ich využitie. Zaujímavou 
novinkou bola tlačiareň Ricoh Pro 
C5300s, ktorá okrem najnovšej 
technológie tlače pre unikátnu kvalitu 
obrazu a podtlakové podávanie 
z najvyšších produkčných radov, 
ponúka funkciu bezokrajovej tlače. 
Táto unikátna funkcia umožňuje potlač 
poštových obálok po okraj až na troch 
stranách, alebo využitie hornej a dolnej 
potlače až po okraj pre automatickú 
tvorbu brožúr s väzbou V1 bez nutnosti 
trojstranného orezu.

Celá akcia ukázala niekoľko možností, 
ako využiť najnovšie technológie 
pre zlepšenie komunikácie, zvýšenie 
efektivity a bezpečia na pracovisku. 
Akciu Back To Office 
môžete navštíviť z pohodlia 
domova formou Virtuálnej 
Tour dostupnej na odkaze 
v QR kóde.

Stanovište audiovizuálnej techniky 
ukázalo využitie technológie 
komunikačného systému, 
interaktívnej obrazovky a projektora 
pre bezproblémovú obojstrannú 
komunikáciu. V miestnosti s kapacitou 
až 10 osôb je vďaka inteligentnému 
systému mikrofónov rozumieť všetkým 
rovnako, či už sedia priamo pred 
panelom, alebo v zadnej časti miestnosti. 
To je kľúčové pre užívateľov pripojených 
on-line, ktorí sú bez obmedzenia aktívne 
zapojení do schôdzky, takmer akoby boli 
prítomní fyzicky.

Dodržiavanie pravidiel je základ

Zhodneme sa, že zdravie je na prvom 
mieste. Ako ale účinne chrániť 
zamestnancov? Najdôležitejšie je 
dodržiavanie bezpečných rozostupov 
a správne využitie kapacít jednotlivých 
pracovísk. Vizuálne značenie je základ, 
účinnejší je ale systém rezervácií, 
vrátane chytrých senzorov, ktoré snímajú 
obsadenosť pracovných miest. Tento 
systém je možné využiť aj na prehľad o 
kapacite a využití jednotlivých pracovísk, 
pretože zamestnanci chodia stále 
častejšie na svoje pracovisko len pár dní 
v týždni.

Riešenie RICOH Spaces navyše 
umožňuje automatickú a bezdotykovú 
registráciu návštevy a jej vpustenie len 
do povolených priestorov. Automaticky 
potom informuje správcu o nutnej 
dezinfekcii a údržbe navštívených 
priestorov.

Ako zrýchliť interné procesy

Základom je inventúra práce 
s fyzickými dokumentmi. Napríklad 
faktúra, ktorá je hneď na svojom vstupe 
zdigitalizovaná, môže byť automaticky 
uložená do účtovného systému bez toho, 
aby ju niekto ručne prepisoval. Okrem 
samotnej úspory času ide aj o výrazné 
zníženie chybovosti. Ďalšou výhodou 
je samotný schvaľovací proces takto 
prevedených dokumentov. 

Schvaľovanie dokumentov býva 
zdĺhavé najmä pri komunikácii 
medzi pracovníkmi, ktorí v klasickej 
kancelárii práve nemôžu byť, alebo 
v nej všeobecne trávia málo času. 
Premietnutie týchto procesov 
do digitálnej podoby umožní výrazne 
urýchliť ich spracovanie, a navyše 
je možné niektoré kroky vďaka 
automatizácii procesov riešiť obratom. 

Riešenie RICOH Spaces prehľadne 
ukazuje rezervované, alebo 
obsadené pracoviská, vrátane 
oznámení o potrebe dezinfekcie, 
reportov zo senzorov a pod.

Stanovište Digitalizácia ukazuje 
kontrast medzi stolom plným 
dokumentov, faktúr a poznámok 
vpravo a plne digitalizovaným 
pracoviskom vľavo

Stanovište Smart Locker s chytrým 
úložným systémom pre spoľahlivú 
a bezpečnú distribúciu nástrojov 
alebo tovaru

Stanovište Polygrafia s výstupmi 
novej digitálnej produkčnej tlačiarne 
RICOH Pre C5300s

Akcia Ricoh Back To Print ukázala, ako fungovať aj v dobe obmedzení 19




