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Vyhodnocení dotazníků:
Celkem se vrátilo 31 vyplněných dotazníků s níže uvedeným výsledkem:
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Vyhodnocení jednotlivých prezentací (známkování jako ve škole):
Petr Hnilička, Canon
Rostislav Lištvan, Y Soft
Martin Lucký, Epson
Dag Jeger
Ján Ftáčnik, OKI
Mirek Sova, Y Soft
Jaromír Štěpán, Samsung
Generální partner:

Hlavní partneři:

1,29
1,38
1,41
1,51
1,58
1,70
1,77

Struktura návštěvníků dle oblasti podnikání firmy:

SStruktura návštěvníků dle pracovních pozic:

Struktura návštěvníků dle velikosti firmy podle počtu zaměstnanců:

PROGRAM AKCE:
9:00 - 9:05
Přivítání
9:05 - 9:25
Tisková řešení jako součást podnikových procesů
Součástí procesů správy podnikových dokumentů (DMS) jsou i procesy zajišťování jejich tisku a tisková řešení.
Přednáška pojedná o vnitropodnikových procesech, správě podnikových dokumentů a začlenění tisku dokumentů do
celkové informační soustavy organizace.
Dag Jeger
9:25 - 10:10
Canon – Empower your business
Canon své zákazníky inspiruje a motivuje k využití unikátních řešení, které se podílí na plnění i těch
nejambicióznějších cílů. Špičková technologie dostupná všem pomáhá měnit představy ve skutečnost. Canon nabízí
nejen kompletní řešení pro domácího uživatele, který na jednom zařízení tiskne právě pořízený snímek a jedním
klikem ho sdílí na cloudu, ale bere na sebe odpovědnost i za správu a řízení tištěných nebo elektronických dokumentů
pro podnikatele i rozsáhlé organizace.
Petr Hnilička, Canon
10:10 - 10:40
Samsung – tisková řešení pro úspěšný business
V dnešní době je pro firmy naprostou nutností bezproblémové a produktivní fungování vnitřních procesů. Zvýšená
efektivita práce je důležitá zejména pro malé a střední podniky (SMB) stojící před úkolem, jak s minimem dostupných
zdrojů dosáhnout maximálních obchodních výsledků. Pro dosažení tohoto cíle musí organizace nasadit
bezproblémové systémy pro oběh dokumentů využívající digitální technologie. Propojením automatizovaných
tiskových řešení, která pracují synergicky, mohou spravovat, tisknout a sdílet dokumenty s větší efektivitou a rychlostí.
Řešení musí být snadno aplikovatelná, spravovatelná a současně rentabilní. Zásadní jsou silné bezpečnostní prvky a
ochrana dokumentů před zneužitím.
Pro zvýšení efektivity práce by měla řešení splňovat:
• Nákladovou efektivnost a nízké celkové náklady vlastnictví
• Snadnou instalaci a užívání
Představené tiskové řešení Samsung Business Core Printing Solutions (BCPS) obsahuje dva základní balíky pro
správu dokumentů a pro řízení výstupu.
Jaromír Štěpán, Samsung
10:40 - 10:50
Přestávka na kávu

10:50 - 11:20
Revoluce v tisku prokračuje
Epson business inkjet technologie s plným managementem zařízení i uživatelů.
Martin Lucký, Epson
11:20 - 11:50
Rozšíření schopností zařízení značky OKI
Prezentace společnosti OKI Systems se v první části věnuje novým produktům. Dále ukážeme pokročilá řešení a
zajímavé možnosti multifunkčních zařízení. Představíme náš pohled na rozšíření schopností multifunkčních zařízení a
také na možnosti jejich integrace do prostředí centrálního zpracování dokumentů.
Ján Ftáčnik, OKI
11:50 - 12:20
YSoft SafeQ 6 – odstraňujeme komplexitu ze skenování!
Řadě organizací se nedaří plně přejít na digitální dokumentové procesy, protože tvorba digitálních workflow je náročná
a uživatelé mají často potíže zorientovat se v nabídce funkcí a nejrůznějších možností. Naše nová verze YSoft SafeQ
6 zjednodušuje skenování pro správce i uživatele. Tím maximalizuje produktivitu, snižuje náklady a zvyšuje
bezpečnost dokumentů. Podívejte se s námi, jak může YSoft SafeQ 6 pomoct Vaší firmě.
Miroslav Sova, Rostislav Lištvan, Y Soft
12:20 - 12:35 Panelová diskuze
Akce byla ukončena obědem.

