
IMEJTE NADZOR NAD NAPRAVAMI IN  
ZNIŽAJTE STROŠKE

Optimizirajte, upravljajte in nadzorujte 

stroške označevanja izdelkov in embalaže  

preko nižjih stroškov poslovanja, večje 

učinkovitosti in zniževanje energetske 

porabe.

Kako lahko odgovoriti na vsa ta vprašanja?

> Z analizo obstoječega sistema za produkcijo dokumentov.

> ... s tri-stopenjsko metodo e-CONCEPT (od najmanjših podrobnosti do celovite slike)

Koliko vas vaša naložba dejansko stane?
Nakupna cena je samo del dejanskih stroškov in ne predstavlja dejanskih stroškov naprave.

Prepogosto se dogaja da operativni standardi, stroški, povezani z funkcionalnostjo in vzdrževanjem 

naprave, celotne stroške lastništva (CSL) dvignejo preko zneska, ki ste ga imeli v proračunu.

Kolikšen je strošek enega odtisa?
Z analizo obstoječega sistema za industrijskotiskanje izračunamo obstoječi strošek in pripravimo 

predlog za optimizacijo (znižanje stroška in boljša produktivnost - od najmanjših podrobnosti do 

celovite slike).

OZNAČEVANJE IZDELKOV IN EMBALAŽE
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tift: 
e-CONCEPT

A - Analiza
> Opredelitev ciljev

> Analiza - Ovrednotenje

> Poročilo - Predlog

I - Implementacija
> Koordinacija

> Usposabljanje

M - Managiranje / Upravljanje
> Nadzor in prilagajanje

> Popravila in vzdrževanje

> Poročanje

Tri stopenjska metoda e-CONCEPT

NAJEM OPREME

Zakaj bi “vezali” denarna sredstva v nakup opreme?

Vedno večje število podjetij se odloča za najem najnovejše in najboljše opreme.

Kakšne prednosti vam ponuja najem opreme?

> Najem vam omogoča, da ohranjate vašo opremo vedno konkurenčno in najnovejšo.

> S tem ko najamete opremo, jo po končani dobi najema lahko vrnete, ter se odločite za novo.

> S tem ima podjetje vedno najnovejšo opremo, ki mu omogoča delo z novimi tehnologijami.

> To pa omogoča prilagodljivost in ohranjanje konkurenčnosti podjetja na trgu.

> Ni stroškov amortizacije opreme.

> Enostavno vodenje v računovodstvu in planiranje izdatkov.

Pri najemu razen mesečnih stroškov najema (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov. 

Slednje kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, temveč jo ohranja.Amortizacija se knjiži pri lizin-

godajalcu. Z najemom podjetje ohranja razmeroma visoko likvidnost.
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