
Zakaj smo uspešni že 25 let?

Zakaj smo najboljši?



Podjetje Bilban je na slovenskem trgu prisotno že od leta 1990. Do pred nekaj let smo bili izključno partner 
korporacije Canon in na tem področju smo naredili veliko širitev ter dosegli precejšen tržni delež.

Prepričani smo, da smo bili pionir na področju najema naprav in smo v več kot dvajsetih letih različnim strankam dali 
v najem ali pa smo vzdrževali preko 700 naprav, predvsem fotokopirnih. Pred dvemi leti pa smo zaradi želja 
naročnikov podpisali pogodbo z družbo Lexmark in začeli tržiti ter servisirati predvsem namizne tiskalnike in 
večnamenske naprave. Tudi pri Lexmark napravah je večji del naprav v najemu ali podobnih pogodbenih aranžmajih.

Zaradi želja iz trga, visoke kakovosti in ugodnih cen, predvsem pa zaradi njihovih naprav z novo tehnologijo voščenih 
barv, ki je izredno konkurenčna na barvnem tisku, smo konec leta 2010  podpisali še pogodbo s korporacijo Xerox.
Prvo in največjo instalacijo Xeroxovih naprav (blizu 60 naprav) smo opravili okoli novega leta 2010 v družbi Sava Tires 
- Goodyear in z napravami ter našim vzdrževanjem so zelo zadovoljni. Od takrat naprej smo uspešno opravili blizu 
100 instalacij. Zelo smo ponosni na uvedbo Xeroxove Solid Ink tehnologije voščenih barv v eni izmed večjih bank, kjer 
smo postopno zamenjali vse obstoječe naprave z napravami, ki uporabljajo to tehnologijo. Najpomembnejša 
ugotovitev naročnika je že po prvih šestih mesecih izjemen prihranek pri stroških tiskanja in zelo dober nadzor nad 
napravami.

V letu 2011 smo podpisali pogodbo še s korporacijo HP, s čimer smo prišli do najboljših pogojev za pregovorno dobre 
namizne tiskalnike in večnamenske naprave, poleg tega pa še za potrošni material in različne pogodbene aranžmaje.
Zaradi kakovostnega dela, precejšnjega povečanja prometa in dokončanja cele vrste usposabljanj in pridobitve 
certifikatov smop s strani HP prejeli še status zlatega partnerja - specialista (Gold Partner - Specialist). Ta status nam 
med redkimi v Sloveniji omogoča zagotavljanje posebnih VIP pogodb. Prav nad temi pogodbami so naročniki še 
najbolj navdušeni, saj zagotavljajo najboljšo ceno naprav, kar pa je še pomembneje, si kupec zagotovi bistveno 
ugodnejše pogodbene cene tonerjev in kartuš kar za naslednjih 5 let. Na ta način si lahko precej znižate stroške 
tiskanja z zelo kakovostnimi napravami.

V podjetju se nenehno usposabljamo, dodatno izobražujemo in spremljamo novosti ter trende. Prav sedaj tudi za 
svoje poslovanje pripravljamo uvedbo notranjih pravil in celostno elektronsko poslovanje, zato smo v ta namen skoraj 
vsi zaposleni opravili izobraževanja in preizkuse znanja na tem področju pri Arhivu RS. Izjemno veliko časa smo vložili 
v študije in primerjalne ocene za zniževanje stroškov, nenazadnje smo prav zaradi tega postali partner še ostalih 
blagovnih znamk. Naprave enih znamk so namreč bistveno bolj optimalne kot druge na področju namiznih naprav, 
spet druge pa na področju večjih samostojnih A3 naprav.

Zaradi vsega tega vam lahko zagotavljamo, da boste tudi v bodoče z nami vedno v "koraku s časom". Vsak trenutek 
vam bomo sposobni kakovostno svetovati in implementirati tehnologije, ki so v trenutnem času najprimernejše ter 
najbolj cenovno ugodne.

Naša največja vlaganja v razvoj in znanje v zadnjem času gredo v sistemske rešitve optimizacije tiskanja ter 
dokumentne rešitve. Na prodročju optimizacije tiskanja za naročnika izdelamo oceno stanja trenutnih stroškov, 
izdelamo analize in predlog optimizacije in potem to vpeljemo tudi v delovno okolje. Dolgoročni prihranki pri temu so 
zelo visoki, običajno precej preko 30%.
Na področju dokumentnih rešitev pa strankam pomagamo ali pa za njih izvajamo pretvorbo papirnih dokumentov v 
digitalno obliko (skeniranje in klasificiranje), vpeljemo sistem upravljanja z dokumenti, pomagamo pri izdelavi 
notranjih pravil, kar na koncu pripelje do možnosti zakonsko skladnega brezpapirnega poslovanja.

Usmeritve za prihodnost

O podjetju Bilban Kranj, d.o.o.



Fotokopirni stroji

Večnamenske naprave

Tiskalniki

Optični čitalniki

Računalniška oprema

Rešitve

Najem novih in obnovljenih Canon in Xerox fotokopirnih strojev z vzdrževalno pogodbo,
Prodaja novih fotokopirnih strojev Xerox,
Posnetek stanja in priprava rešitve za centralizirano tiskanje, fotokopiranje in skeniranje z najnižjimi možnimi stroški.

Prodaja večnamenskih črnobelih in barvnih naprav Xerox in HP,
Najem Canon, Xerox in HP večnamenskih naprav z vzdrževalno pogodbo,
Strojne in programske nadgradnje naprav ali zamenjava za zajem in digitalno arhiviranje.

Prodaja črnobelih in barvnih tiskalnikov HP Xerox in Lexmark,
Najem HP, Xerox in Lexmark zmogljivejših mrežnih tiskalnikov z vzdrževalno pogodbo.

Prodaja osnovnih in zmogljivih dokumentnih optičnih čitalnikov (skenerjev) Canon, Xerox in HP,
Prodaja programske opreme za skeniranje in optično prepoznavanje znakov ter pretvorbo slikovnih dokumentov v Word 
ali Excel (OCR).

Prodaja računalniške opreme HP ter Lenovo,
Vzdrževanje računalniške ter mrežne opreme,
Izgradnja ter vzdrževanje računalniških omrežij.

Analiza, pregled in načrtovanje delovnih procesov (Workflow) za namen digitalnega upravljanja in arhiviranja 
dokumentov,
Implementacija strojnih in programskih rešitev za digitalni zajem, upravljanje in arhiviranje dokumentov,
Rešitve za popolni mrežni nadzor in upravljanje večjih tiskalniških flot, ter obračun izpisovanja in stroškov še nikoli niso 
bile tako enostavne, kot z nami,
Vpeljava izredno učinkovitega nadzora s karticami ali PIN kodo nad dostopom do naprav in istočasno omogočimo, da 
uporabniki pošljejo dokumente na strežnik ter jih potem s kartico ali PIN-om na katerikoli željeni napravi varno 
natisnejo.

Kaj počnemo?



Celovite napredne sistemske rešitve

Analiza, pregled in načrtovanje delovnih procesov (Workflow) za prehod na elektronsko poslovanje

Digitalna pretvorba dokumentov, upravljanje z dokumenti in e-hramba

Upravljanje tiskalniških poslov, varno tiskanje in kontrola stroškov

V sodobnem času se vedno bolj pojavlja potreba po resnično celovitih rešitvah za optimizacijo delovnih procesov, 
bistveno boljšemu nadzoru nad stroški, ter čim enostavnejšim upravljanjem z večjim številom tiskalniških naprav. Tudi mi 
smo, predvsem v zadnjih dveh letih, močno zakoračili v osvajanje novih tehnologij in rešitev. S celo vrsto šolanj, 
izpopolnjevanj in preizkusov v praksi, smo odlično osvojili znanja na tem področju in lahko svojim strankam pomagamo in 
implementiramo prav vsako rešitev. Skupni imenovalec celostnih rešitev je bistveno bolj optimizirano delo in precej nižji 
stroši tiskanja v celoti.

Na tem mestu vam bomo v prihodnje precej bolj nadrobno predstavili pet najpomembnejših sodobnih rešitev in sicer:

1. Analiza, pregled in načrtovanje delovnih procesov (Workflow) za prehod na elektronsko poslovanje

2. Digitalna pretvorba dokumentov, upravljanje z dokumenti in e-hramba

3. Pregled in enostavno upravljanje večih tiskalniških naprav, obračunavanje izpisov in kontrola stroškov

4. Avtomatično tiskanje in upravljanje preko interneta

5. On-line kontrola tiskalniških naprav, pregled števcev ter servisna diagnostika

Skupaj z naročnikom izdelamo popolno analizo trenutnega poslovanja in pripravimo modele, postopke in delovne procese 
za pretvorbo papirnih dokumentov v digitalne, pričetek upravljanja z digitalnimi dokumenti in kasneje za samo digitalno 
hrambo.

Pri naročniku pregledamo naprave in ugotovimo katere so ustrezne za primeren zajem dokumentov v digitalno obliko. V 
kolikor ugotovimo, da takih naprav ni, predlagamo če je jih je možno ndgraditi tako, da so ustrezne, v kolikot tudi to ni 
možno predlagamo najprimernejše naprave za potrebe naročnika.
Dejstvo je, da za začetek vsi začnemo z najosnovnejšimi možnostmi, na primer, poskeniramo dokument in ga pošljemo po 
e-pošti. To je v zadnjem času postalo pravzaprav že vsakdanje opravilo, vendar pa je smiselno prestopiti na naslednji 
nivo...

Predvsem za podjetja, ki imajo večje število tiskalniških naprav je zelo pomemben boljši pregled naprav, še bolj pa 
kontrola dostopa do naprav in količin izpisovanja. Za primer naj navedemo, da so v družbi Sava d.d. že po šestih mesecih 
od implementacije sistema UniFlow sami ugotovili, da so prišli do 32% prihrankov pri stroških tiskanja. Izredno zmogljive 
rešitve SafeQ, SecureJet in Uniflow omogočajo natančno določitev pravil tiskanja, kar pomeni, da se da točno določiti 
kateri tipi tiskovin se lahko natisnejo na določeni napravi. Poleg tega pa te rešitve omogočajo natančno spremljanje 
izpisovanja tako po posameznih uporabnikih kot tudi po oddelkih. Na ta način se da zelo dobro določiti število 
upravičenih izpisov za posameznika ali oddelek, istočasno pa v vsakem trenutku ugotoviti kakšne stroške so posamezniki 
oz. posamezni oddelki ustvarili. In še naslednja pomembna lastnost teh rešitev je kontrola pristopa do naprav, predvsem 
pri večnamenskih (fotokopirnih) napravah.



Upravljanje s tiskom

Zmanjšajte stroške ter povečajte učinkovitost

Tiskanje predstavlja velik, a nujen strošek. Kljub bliskovitemu razvoju tehnologij na področju digitalnega zajema ter 
arhiviranja, vodilni svetovni analitiki IDC in Gartner še vedno poročajo o povečevanju količin tiskanja. IDC in Gartner 
poročata, da stroški, povezani s tiskanjem, predstavljajo med 3% in 5 % letnega prometa organizacije. V stroške, 
povezane s tiskanjem, ne štejemo le stroškov potrošnega materiala ter vzdrževanja, v njih moramo prišteti tudi 
stroške zaposlenih, skladiščenja potrošnih materialov, elektrike, nabavne službe ter predvsem zaposlenih v IT-ju, ki 
podpirajo uporabnike pri tiskanju.

Kot rešitev za zmanjševanje stroškov tiskanja ter predvsem za bolj učinkovito ter neproblematično tiskanje se 
najpogosteje pojavlja storitev upravljamja s tiskom (angleško Managed Print Services - MPS). V storitev upravljanja s 
tiskom je zajeto načrtovanje postavitve tiskalnikov ter večnamenskih naprav, vzdrževanje naprav ter zagotavljanje 
potrošnega materiala, tehnična podpora ter  spremljanje in prilagajanje celotne flote tiskalnikov in večnamenskih 
naprav na spreminjajoče se potrebe organizacije. Pri učinkovitem sistemu upravljanja s tiskom lahko organizacija 
prihrani tudi več kot 30%.

Prva stopnja upravljanja s tiskom je celovit popis naprav v organizaciji. Popišejo se stanje števcev, tehnične lastnosti 
naprav, zahteve uporabnikov ter še veliko drugih podatkov, ki pomagajo sestaviti celovito sliko o organizaciji ter njeni 
zahtevah. Na podlagi popisa se pripravi analiza trenutnega stanja, ki je nekakšen temelj izboljšav.

Analiza trenutnega stanja se uporabi tudi kot osnova za načrt nove postavitve naprav ter morebitnih dodatnih zahtev 
in želj. V načrtu se uporabijo vsi podatki, ki so bili zbrani s popisom ter se združijo z željami in zahtevami 
organizacije. Tako se pripravi novo stanje, v katerem se lahko uporabijo stare naprave, če so seveda ekonomične, ali 
pa se načrtujejo nove. Prav tako se v načrtu zajame morebitne druge sisteme, ki omogočajo zmanjševanje stroškov, 
kot so omejevanje uporabnikov na črno-belo tiskanje, dvostransko tiskanje ter drugo. V načrtovanju se upošteva želje 
organizacije, kot so na primer varno tiskanje (secure print), tiskanje uporabnika na katerikoli napravi (pull print, print 
roaming), tiskanje z mobilnih naprav, avtentikacija uporabnika preko PIN številk ali kartic ter še veliko drugega.

Ko se organizacija strinja za načrtom sledi implementacija. Naprave se dostavijo ter namestijo, namesti se vsa 
potrebna programska oprema in strojna oprema za druge funkcije, ki jih organizacija želi ter izšola uporabnike.

Po fazi implementacije pa sledi upravljanje. Organizacija se v tej fazi s tiskalniki ne ukvarja več; težave rešuje 
upravljalec, dostavlja potrošni material, naprave servisira ter vzdržuje... Vse naprave samodejno sporočajo 
morebitne napake ter stanje potrošnega materiala, tako da tudi naročanja servisa ter potrošnega materiala ni več. 
Delovni procesi organizacije so poenostavljeni, saj ni več naročanja potrošnega materiala in servisov pri različnih 
dobaviteljih, zaposleni v IT-ju  in nabavi pa imajo tako več časa, v katerem se ukvarjajo z izboljšavo ostalih delovnih 
procesov organizacije.

Če povzamemo, preko sistema upravljanja s tiskom organizacija prihrani na denarju, času ter izboljša svoje delovne 
procese, kar omogoča boljši odziv na želje in potrebe uporabnikov. Upravljanje s tiskom tudi omogoča zelo 
predvidljive stroške, saj je vse na enem računu. Prav tako ni več zamudnega naročanja potrošnega materiala in 
servisov, skladiščenja potrošnega materiala... Organizacija se lahko tako osredotoči na svojo primarno dejavnost.



Xerox Partner Print Services

Zakaj predati storitve tiskanja in kopiranja  zunanjemu izvajalcu?

Zmanjšani stroški tiskanja in kopiranja.

Po potrebi se ohranijo obstoječe naprave in s tem zmanjšajo investicijski stroški.

Povečana produktivnost.

Prihranek sredstev.

Osredotočite IT na pomembnejše poslovne naloge.

Nadzor je v vaših rokah.

Izboljšajte upravljanje s stroški.

Prednosti storitev XPPS:

Prevzemite nadzor nad svojim tiskalniškim okoljem

S Xerox Partner Print Services (XPPS) lahko zmanjšate vaše stroške tiskanja in kopiranja tudi za 30 ali več %, hkrati 
pa bistveno razširite možnosti upravljanja dokumentov v organizaciji. S pomočjo preverjenih orodij, vam Xerox 
lahko zelo poenostavi uporabo in stroškovno učinkovito upravljama z vašimi  pisarniškimi napravami, ne glede na 
proizvajalca naprav.

V zadnjem letu vse bolj ugotavljamo, da v večini organizacij ne razumejo resničnih stroškov upravljanja z napravami 
za tiskanje, skeniranje in faksiranje, ki lahko dosežejo tudi do 3% prihodkov. Oddaja upravljanja tiskanja, kopiranja 
in skeniranja usposobljenemu in pooblaščenemu zunanjemu izvajalcu pa vam lahko prinese naslednje prednosti:

Menjava domačih tiskalniških kapacitet za zunanjo rešitev lahko zmanjša stroške za najmanj 15%, večinoma pa tudi 
preko 30%.

Vendar pa je potrebno optimizirati upravljanje z obstoječim tiskalniškim okoljem ter s tem tudi postopno vplivati na 
spremembe v organizaciji.

Kot pooblaščen ponudnik storitve XPPS vam zagotovljamo, da vaše naprave vedno ostanejo posodobljene, ter da 
imajo vaši zaposleni dostop do novih funkcij, ki jih potrebujejo za ohranjanje produktivnosti.

Učinkovitejše upravljanje vaših naprav  lahko zmanjša porabo energije, stroške potrošnega materiala (barve oz. 
tonerja in papirja) ter zmanjša ali popolnoma odpravi količine odpadkov.

IT podporno osebje porabi veliko časa z nameščanjem, podporo, vzdrževanjem in upravljanjem tiskalniških naprav. 
Prepustite to ponudnikom XPPS.

S predajo upravljanja naprav v centralen poenoten proces lahko preprosto razširjate in dodajate zmogljivosti v 
skladu z razvojem vaših potreb. Izberite le tiste storitve, ki jih potrebujete sedaj, in ostale dodajte kasneje, ko se 
pojavi potreba. 

Rešitve Xerox Partner Print Services vam lahko pomagajo poenostaviti tiskalniške operacije in zmanjšati stroške 
tiskanja in kopiranja.

ź Enoten in predvidljiv mesečni račun za vse vaše tiskalniške naprave poenostavi nadzor nad stroški in pomaga pri 
načrtovanju proračuna.

ź Podpora za okolja v resničnem svetu. Za razliko od večine enotnih pisarniških rešitev pri nas je preko storitve 
XPPS podprta tako oprema Xerox kot oprema drugih proizvajalcev.

ź Poenoteni kontakti za popolno upravljanje produkcije dokumentov zboljšajo učinkovitost in vidnost.
ź Izboljšana produktivnost zaposlenih zahvaljujoč zmanjšanim prekinitvam v delovanju naprav in koncu potreb po 

odčitavanju števcev in naročanju potrošnega materiala.
ź Visoko usposobljeni strokovnjaki za upravljanje tiskalniških rešitev povečajo vaše prihranke in nenehno skrbijo, 

da vaše naprave delujejo z maksimalno produktivnostjo.
ź Hitro vzdrževanje in popravila. Zahvaljujoč proaktivnim nadzornim orodjem lahko naši strokovnjaki pričakujejo in 

razrešijo potencialne težave, še preden zaradi njih zastane delo.
ź Pravi potrošni materiali ob pravem času. Samodejni sistemi za naročanje poskrbijo, da vam nikoli ne zmanjka 

barve ali tonerja.

Popolna podpora za vse vaše tiskalniško okolje

Ocena. Strokovni svetovalci
bodo pregledali vašo trenutno 
infrastrukturo in poiskali 
priložnosti za izboljšanje 
zmogljivosti, poenostavljanje 
operacij in zmanjšanje stroškov
ter vpliva na okolje.

Zasnova. Naša ekipa bo v 
sodelovanju z vašo preučila
vaše stanje ter na podlagi 
kratkoročnih in dolgoročnih
načrtov pripravila predlog 
optimizacije upravljanja
tiskalniških storitev.

Izvedba. Naša ekipa bo
namestila nadzorno programsko
opremo, optimizirala naprave,
vzpostavila najboljše prakse,
ter usposobila uporabnike.
Vse to bo produktivnost in
prihranke dvignilo na nov nivo.

Upravljanje. S pomočjo rešitev,
ki jih je Xerox razvil za globalne 
korporacije, bo naša ekipa 
avtomatizirala upravljanje 
tiskanja, vključno z odpravljanjem 
težav in servisnimi popravili.

 

Ocena Zasnova Izvedba Upravljanje



Reference

Osnovne in srednje šole:

ź Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
ź Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

ź Sparkasse d.d.
ź Sava Goodyear Tyres d.o.o.
ź Si.mobil d.d.
ź Iskratel d.o.o.
ź Hypo Alpe-Adria Bank d.d.
ź Loterija Slovenije, d.d.
ź Slorest d.o.o.
ź Gorenjska banka d.d.
ź Atotech Slovenija d.d.
ź Komunala Radovljica
ź Hoteli Union d.d.
ź Obi d.o.o.
ź Veyance technologies d.o.o.
ź Alpetour d.d.
ź Gorenjska gradbena družba d.d.

...ter še veliko drugih!

ź Osnovna šola Dragomelj
ź Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
ź Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
ź Osnovna šola Helene Puhar Kranj
ź Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
ź Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
ź Osnovna šola Medvode
ź Osnovna šola Marije Vere Kamnik
ź Osnovna šola Orehek Kranj
ź Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
ź Osnovna šola Predoslje
ź Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
ź Osnovna šola Simona Jenka Kranj
ź Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj
ź Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
ź Osnovna Šola Vodice
ź Osnovna šola Žiri
ź Osnovna šola Žirovnica
ź Glasbena šola Kranj
ź Glasbena šola Jesenice
ź Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
ź Osnovna šola Janeza Mencingerja Bohinsjka Bistrica
ź Gimnazija Franceta Prešerna Kranj
ź SGTŠ Radovljica
ź Šolski center Kranj
ź Srednja šola Jesenice
ź Gimnazija Jesenice
ź Srednja ekonomska šola Ljubljana

Podjetja: 
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