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FOKUS

Grafične kartice  
za resne igralce

IZVIDNICA

Prihodnost je tu
Redno pišemo o napredku na področju 
samovozečih avtomobilov, a le redko imamo 
možnost storitev iz prve roke preizkusiti 
in dejansko doživeti. Prejšnji mesec je po 
spletu okoliščin naneslo, da je bila vožnja z 
avtonomnim taksijem sredi Phoenixa na dosegu 
roke. 

DOSJE

Popolnoma 
drugačen 
računalnik
Prišel je trenutek za »preizkus« kvantnega 
računalnika. Preizkus je v resnici pretirana 
trditev. Bolje rečeno, prvi pogled, skoraj 
tako bežen, kot ga lahko dosežemo, če neko 
zanimivost za kratek hip vidimo na sejmu.

DECEMBER  
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Vprašanje o izboru prave grafične kartice za resne 
igralce iger je spet na mizi. NVidia in AMD sta namreč 
predstavila letošnje novosti.
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te se kdaj vprašali, za-
kaj še vedno tiskamo 
dokumente? Je to res 

potrebno? Je in ni. Čeprav so ti-
skanju in tisku analitiki že ne-
štetokrat napovedali popoln za-
ton, do tega vendarle (še) ni pri-
šlo. Še najhuje so jo odnesli ča-
sopisi in revije, teh je res manj 
ali pa so tanjši. Kaj pa tiskanje v 
poslovnih okoljih? Še vedno je 
prisotno in le počasi upada, če 
sploh. Študije (v ZDA, da ne bo 
pomote) so pokazale, da pov-
prečen pisarniški delavec nati-
sne približno 10.000 listov le-
tno (kaj, hudiča, tiskajo!?), to-
rej je tiskanje še vedno sestavni 
del poslovanja večine podjetij. 
Čeprav se vedno več podjetij seli 
k digitaliziranim načinom dela, 
podjetja še vedno »na veliko« ti-
skajo. Zakaj?

Pravzaprav obstajajo trije glav-
ni razlogi za uporabo tiskalni-
kov pri delu. Tiskamo za namene 
urejanja, branja in deljenja doku-
mentov oziroma informacij, ki jih 
nosijo. Čeprav se ti razlogi na prvi 
pogled zdijo razmeroma enostav-
ni, so v resnici večplastni. Vzemi-
mo prvi primer: urejanje doku-
menta. Ko več ur strmite v raču-
nalniški zaslon, se lahko vaše oči 
poigravajo z vami. Zaposleni se 
pogosto pritožujejo, da izgubijo 
koncentracijo, ko je na vrsti (dol-
gotrajno) urejanje nalog na raču-
nalniškem zaslonu. Tiskani doku-
menti nam pomagajo bolje »pre-
baviti« informacije in omogočajo 
kritično analizo med ključno fazo 
urejanja vsebine dokumentov.

Prav, urejanje, »naj bo«. Toda 
mar bi morali zadeve natisniti 
že zato, da jih bomo (pre)brali? 

Zamisel o uvedbi brezpapirnih 
pisarn je namreč nadvse mikav-
na. Medtem ko je odmik od zana-
šanja na tisk privlačen v teoriji, je 
tiskanje v praksi pisarniških oko-
lij malodane zakoreninjeno. Tudi 
zgolj za namene branja. Strokov-
njaki imajo razlago: človeški mo-
žgani se pri branju informacij na 
zaslonu odzivajo drugače kot pri 
branju s papirja. Zasloni lahko 
med branjem izčrpajo več naših 
mentalnih virov v primerjavi s pa-
pirjem, zato si (malo) težje zapo-
mnimo, kaj smo prebrali. Znano?

V redu. Toda mar bi res mora-
li dokumente natisniti, da jih de-
limo s sodelavci, strankami, par-
tnerji? Izmenjava podatkov med 
poslovnimi partnerji in stranka-
mi je ključnega pomena tako za 
sodelovanje kot rast. Tiskanje 
pogodb, predstavitev, zapiskov 

sestanka ipd. vam omogoča, da 
svojemu »občinstvu« fizično da-
ste nekaj, kar lahko vzame s se-
boj in kasneje uporabi kot nadalj-
njo referenco. Tako smo vsi »na 
istem imenovalcu«, saj – tako raz-
iskovalci – lahko digitalne alter-
native povzročijo, da zaposleni ali 
partnerji in celo stranke »izgubijo 
osredotočenost na nalogo«.

Brez skrbi, pred nami ni nova 
doba tiskanja, a se je pomemb-
no zavedati, da v nekaterih pri-
merih tiskanje ostaja neprecen-
ljivo. Hkrati pa je tudi res, da ga 
velja karseda omejiti in digitali-
zirati vse z dokumenti povezane 
postopke. Dokumentni sistem ali 
platforma v poslovanje dokaza-
no vpelje red (in mir). Upravlja-
nje dokumentov pa še nadgradi 
upravljanje znanja. A o tem več 
kdaj drugič. 

Zakaj še vedno  
tiskamo?
MIRAN VARGA
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snova tiskanja so še ve-
dno tiskalniške napra-
ve, le način, kako doku-

menti in druge vsebine pridejo 
do njih, se spreminja. Uporabni-
ki namreč želijo delati od koder-
koli, to pa pomeni, da želijo tudi 

tiskati od koderkoli (in malo-
dane tudi kamorkoli). To je ena 
osnovnih smernic sodobnih pri-
lagodljivih delovnih mest. V bi-
stvu so bile tiskalniške naprave 
tej prilagodljivosti naklonjene že 
pred desetletji. Ko so proizvajalci 
tiskalnikov zasnovali prve večo-
pravilne naprave, ki so znale pa-
pirne dokumente ne le natisniti, 
temveč tudi skenirati, kopirati in 
faksirati, so tem »škatlam« dali 
bistveno večjo uporabno vre-
dnost. Sploh v trenutku, ko so jih 
povezali še v omrežje podjetja ali 
celo z internetom.

Večopravilne naprave so to-
rej zasnovane za ustvarjanje bolj 
agilnega delovnega okolja, ta-
kšnega, kjer so zaposleni zavzeti, 

tehnologija optimizirana z vidi-
ka učinkovitosti in rabe prostora 
ter stroški (pod črto) nižji. Kon-
cept digitalnega delovnega me-
sta spodbuja nove načine dela ob 
upoštevanju razvijajočih se po-
slovnih modelov, kot je upravlja-

nje tiskanja v oblaku, ki odpra-
vlja klasično infrastrukturo ti-
skalniškega okolja (beri: tiskal-
niške strežnike). V ospredje sto-
pajo rešitve, ki avtomatizirajo in 
digitalizirajo delovne tokove do-
kumentov in vsebine. Na ta na-
čin se večopravilne naprave ne-
posredno vključijo v digitalizaci-
jo poslovanja.

Tudi tiskanje se seli 
v oblak

Pandemija je pospešila tudi 
t. i. oblačno tiskanje. Trend po-
spešenega uvajanja oblačnih re-
šitev, ki se je začel v letu 2020, 
se nadaljuje, pri čemer tovrstne 
rešitve uvajajo tudi državne in-
stitucije, ki so sicer običajno v 

zaostanku za podjetji. Narašča-
joče povpraševanje po tiskal-
niških storitvah, ki gostujejo in 
upravljajo v oblaku, se bo po na-
povedih Gartnerjevih analiti-
kov nadaljevalo v naslednjih ne-
kaj letih. Uvajanje pristopa dela 
od kjerkoli, kadarkoli in na ka-
terikoli napravi je ustvarilo veli-
ko povpraševanje po digitaliza-
ciji delovnih tokov dokumentov 
in vsebin – torej stvari, ki so bile 
prej močno odvisne od (fizične-
ga) tiskanja dokumentov.

S selitvijo poslovanja in tiska-
nja v oblak podjetja ne bodo ti-
skala bistveno manj, bodo pa s 
tem znižala stroške tiskalniške-
ga okolja. Nasploh se zdi, da je 
»tiskanje vedno v modi«, saj je 
eno najbolj stabilnih področij v 
svetu IKT. Gartnerjeva raziska-
va Enterprise Print Spending, ki 
obravnava porabo podjetij za ti-
skanje, ugotavlja, da ostaja šte-
vilo tiskalniških naprav v poslov-
nih okoljih precej stalno. Če so 
podjetja po svetu leta 2020 upo-
rabljala 183,5 milijona tiskalni-
ških naprav, bo njihovo število le-
tos predvidoma naraslo na 184,2 
milijona, do leta 2026 pa se kon-
solidiralo na okoli 175 milijo-
nov. Evropa si v svetovnem meri-
lu odreže skoraj tretjinski delež, 
saj je v evropskih podjetjih na-
meščenih več kot 57 milijonov ti-
skalniških naprav.

Omenjena raziskava, osve-
žena oktobra letos, kaže tudi 
na izjemno stabilno rabo tiska-
nja v poslovnih okoljih. Podje-
tja po svetu so lani izpisala 3,3 

bilijona dokumentov (milijona 
milijonov), letos pa naj bi jih le 
okoli odstotek manj. Upad tiska-
nja na račun digitalizacije poslo-
vanja analitiki napovedujejo že 
celo desetletje, a se kar ne zgo-
di. Gartnerjeva napoved ima za 
leto 2026 ob številu natisnjenih 
strani zapisano število 2,8 bili-
jona.

Do dodatnih prihrankov  
v »španoviji«  
s ponudnikom

Strokovnjaki svetujejo, naj se 
podjetja prehoda na tiskanje iz 
oblaka lotijo v navezi s ponudni-
kom. Ta bo (zelo verjetno) soča-
sno poskrbel tudi za optimizaci-
jo (beri: nadaljnjo konsolidacijo) 
tiskalniškega okolja. Včasih ne-
predstavljiv, zdaj pa ne več tako 
redek ukrep je tudi zamenjava 
dragih tiskalniških naprav s ce-
nejšimi modeli – še posebej če 
podjetje ne potrebuje maksimal-
nih zmogljivosti tiskanja.

Zaradi pritiska strank in jav-
nosti po bolj trajnostno naravna-
nem poslovanju velja večino ti-
skalnikov nadomestiti z učinko-
vitejšimi večopravilnimi napra-
vami, ki omogočajo optimizaci-
jo »digitalne zrelosti« na podro-
čju upravljanja dokumentov in 
vsebin. Dodaten in nič manj po-
memben motiv, zakaj starejše ti-
skalnike zamenjati z novejšimi, 
pa je tudi varnost – starejše na-
prave premorejo malo ali celo 
nič varnostnih mehanizmov, 
zato so tudi vse pogostejše tarče 
kibernetskih napadalcev. 

Tiskanje pospešeno postaja 
storitev (iz oblaka)
Področje upravljanih storitev tiskanja se hitro 
razvija. Podobno kot številna poslovna področja 
se tudi tiskanje premika v oblak, podpira digitalne 
delovne tokove in delo od koderkoli ter želi biti bolj 
trajnostno. 
Miran Varga

O

Naprave se (počasi) dražijo
Proizvajalci tiskalnikov se soočajo z motnjami v dobavni verigi, ki so 

jih povzročili predvsem pomanjkanje komponent in logistične težave. 
Zaostanki pri naročilih, zamude pri dobavah ter naraščajoči proizvodni 
stroški so glavne težave, s katerimi se soočajo. Upoštevaje vse našte-
to in splošno makroekonomsko situacije so začuda cene tiskalniških na-
prav ostale razmeroma stabilne, kar priča o tem, da se proizvajalci ti-
skalnikov trudijo uravnotežiti dobičkonosnost ter naraščajoče stroške. 
Inflacija in povišani proizvodni stroški ter težave z dobavno verigo so 
vendarle prispevali k povprečnemu zvišanju povprečne prodajne cene ti-
skalniških naprav – po podatkih družbe Gartner so tiskalniške naprave 
letos 8–12 odstotkov dražje v primerjavi z letom prej. Trend podražitev 
se bo nadaljeval tudi v prvi polovici leta 2023.

37 Lenovo  
ThinkBook Plus Gen 3
Dva zaslona sta boljša od enega, menijo pri Lenovu. Zaslon v obliki tablice se 
zdi uporaben za tiste, ki veliko delajo z grafičnimi in video programi.




