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Podjetja, ki želijo decentralizirati svoje dejavnosti, 
pogosto uporabljajo skupne delovne prostore ali manjše 
satelitske pisarne, ki se upravljajo kot storitev in 
omogočajo lokalnim skupinam zaposlenih učinkovitejše 
sodelovanje. V tem središču bomo dokazali, da kljub 
modelu dela na daljavo zaposleni dobijo polno pisarniško 
izkušnjo, ki jim omogoča skorajda neopazno delo in 
sodelovanje v glavni pisarni ter prav tako v satelitskih 
pisarnah. Prikazali bomo primer, kako lahko zaposleni v 
službi za človeške vire hitro dostopajo do ključnih 
dokumentov o zaposlenih, jih revidirajo in natisnejo ter 

delijo s sodelavci v celotni organizaciji. Vodili vas bomo 
skozi preprost avtomatiziran postopek za prihranek časa 
in vam omogočili, da vsakodnevne naloge opravljate 
veliko hitreje. 

Za večino organizacij, ki delajo od doma, je danes to 
nova normalnost. Odprto vprašanje je, kako zagotoviti 
varno in učinkovito delo, ko niste za mizo v pisarni. Da bi 
imeli popoln dostop do vaših podatkov tudi v domači 
pisarni, je bistveno, da na preprost način komunicirate z 
napravami in digitalnimi informacijami prek oblaka, tako 
da lahko delate učinkovito in storilno. Rešitve podjetja 
Canon lahko na primer vašim zaposlenim iz finančnega 
oddelka pomagajo pri obdelavi neporavnanih računov na 
enak način, kot bi to počeli v pisarni. Zaposleni iz oddelka 
za človeške vire lahko dostopa do evidenc o zaposlenih 
tudi od doma, zato so obdelava, podpisovanje in 

pošiljanje pogodb brezhibna izkušnja. Na ta način delo 
od doma ni samo lažje in učinkovitejše, ampak zagotavlja 
tudi enako raven sodelovanja in varnosti podatkov. 

OBIŠČITE CANONOV TOVORNJAK 
INOVACIJ »REŠITVE ZA HIBRIDNO DELO«  

PISARNIŠKO IN SKUPNO USTVARJALNO SREDIŠČE 

DOMAČE SREDIŠČE 

OPTIMIZIRAJTE 
POSLOVNE 
PROCESE 

UČINKOVITO 
DELO NA 
DALJAVO 

POVEŽITE SE 
OD KJER KOLI 

VARNE 
INFORMACIJE 

VARNO TISKANJE 
IN OPTIČNO 

BRANJE 

SODELOVANJE

Doživite učinkovito delo z našimi rešitvami v pisarni in na oddaljenih lokaci-
jah! Med vašim obiskom vam bomo v štirih središčih predstavili, kako lahko 
Canonove rešitve pomagajo vaši ekipi pri upravljanju dokumentov in infor-
macij ne glede na to, kje so. Imamo predlog za izboljšanje poslovnih in tis-
kalnih procesov na različnih področjih, kot so služba za človeške vire, 
finance in poslovanje, za podjetja, ki delujejo v zasebnem in javnem sekt-
orju. Pridružite se nam na tej razburljivi turneji, da boste videli, kako vam 
lahko pomagamo povezati vaše podjetje. 



Delo ni vedno statično. Zaposleni so pogosto 
»na poti«, ne glede na to, ali gre za obisk na 
lokaciji, odmor za kavo, vožnjo s taksijem, 
čakanje na odhod ali sestanek s stranko. 
Napredek v mobilni tehnologiji in povezljivosti 
ekipam vse bolj omogoča učinkovito delo na 
spreminjajočih se lokacijah. Predstavljajte si, da 
se delavka za človeške vire sestane z novim 
zaposlenim zunaj pisarne. Pogodbo lahko 
podpišeta na kraju samem, nato pa jo 
uslužbenka optično prebere s prenosnim 
optičnim bralnikom in pošlje kopijo novemu 
zaposlenemu. Pogodba se samodejno shrani 
tudi v register novih zaposlenih. Deljenje 
dokumentov s katerega koli kraja je preprosto 
zahvaljujoč Canonovim prenosnim optičnim 
bralnikom in mobilnim napravam. Ti lahko 
izboljšajo vašo storilnost, ne glede na to, ali 
delate za oddelek človeških virov ali druge 
poslovne oddelke. 

Interni oddelek za tiskanje je učinkovit zaradi prihranka stroškov 
in udobja. Pokazali vam bomo, kako razširiti svoje zmogljivosti 
pri profesionalnem tisku in v hibridnem delovnem okolju. Letna 
poročila, izobraževalno gradivo, marketinška zavarovanja in še 
veliko več lahko za vaše interne stranke natisnete hitro in v 
najboljši kakovosti. Zaposleni imajo na voljo priročno namensko 
ekipo za tiskanje, bližina strankam pa jim omogoča, da poskrbijo 
za prevzem ali dostavo, ne da bi zapustili prostore. 

Ne glede na to, ali delate v pisarni ali na daljavo, Canon podpira storilnost in delovne navade 
vašega podjetja z avtomatizacijo procesov in rešitvami za tisk, ki presegajo običajne okvire. 

REŠITVE IN TISKALNIKI V HIBRIDNIH 
DELOVNIH SREDIŠČIH  
Canon Cloud Workspace Collaboration    
Platforma, ki združuje orodja za sodelovanje z 
avtomatizacijo procesov za vsakodnevne poslovne 
naloge, kot so obdelava računov, upravljanje pogodb in 
digitalizacija človeških virov.   

uniFLOW Online  
Storitev uniFLOW Online izboljša učinkovitost 
pisarniškega tiskanja in optičnega branja. Zagotavlja 
upravljanje tiskanja v oblaku z različnimi potmi oddaje 
opravil in obsežnimi funkcijami upravljanja optičnega 
branja v oblaku. 

Canon i-SENSYS X C1227i 
Prilagodljiva in kompaktna barvna laserska večnamenska 
naprava A4 za vsako tiskalno okolje – z mobilno napravo 
in povezljivostjo v oblaku za tiskanje, kopiranje, optično 
branje in pošiljanje ter s funkcijo pošiljanja faksov 
(i-SENSYS X 1238iF).   

Canon ScanFront 400 & imageFORMULA P-215 
Samostojni in prenosni optični bralniki Canon omogočajo 
hitro in preprosto optično branje in shranjevanje 
dokumentov, imajo prilagodljivo povezljivost ter ponujajo 
veliko vsestranskost v pisarni in na poti.  

Canon imagePROGRAF TM serija 
Večnamenski tiskalnik širokega formata za natančno 
optično branje dokumentov s programsko opremo 
SmartWorks v kombinaciji z visoko kakovostjo tiska 
zahvaljujoč trdnim pigmentnim črnilom Lucia TD 
zagotavlja izjemno tiskanje in optično branje. 

Canon imagePRESS C165  
Serija večnamenskih barvnih tiskalnikov Canon 
imagePRESS C165 spremeni prazen papir v ustvarjalen, 
privlačen promocijski tisk po standardu profesionalne 
kakovosti. Omogoča vam ustvarjanje izstopajočih 
materialov, da boste pritegnili pozornost vaših strank in 
izzvali njihov odziv.  
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Za več informacij o Canonovih rešitvah 
za hibridno delo in o tem, kako lahko 
podpremo vaše poslovanje, se obrnite na 
naše predstavništvo: www.canon.si. 

Ste pripravljeni stopiti na pot digitalizacije?  
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