
 DISTRIBUOVANÁ A CENTRALIZOVANÁ 
ŠTRUKTÚRA SÚBORU TLAČIARNÍ 

Beh tam a späť k centralizovanej tlačiarni do haly alebo na iné poschodie môže pre zamestnancov predstavovať 
pekný spôsob, ako si rozcvičiť nohy, ale tento typ štruktúry súboru tlačiarní má výrazné nevýhody. 

S cieľom zvýšiť produktivitu a efektivitu zamestnancov sa podniky posúvajú smerom k distribuovanej štruktúre 
súboru tlačiarní, kde sú viaceré jednotky bližšie ku koncovému 
používateľovi alebo pracovnej skupine. 

S distribuovanou tlačou zamestnanci môžu: 

• skrátiť čas strávený chôdzou k centralizovaným tlačiarňam 
priemerne o 5 minút,2 

• minimalizovať vplyv prestojov tlače,
• znížiť záťaž na firemnú sieť,
• skrátiť oneskorenia ovládaním tlačových úloh a frontov 

lokálne.

1 Spoločnosť FTI Consulting v mene spoločnosti Epson Europe, 2017 
2 Na základe priemernej rýchlosti chôdze 1 kilometer za 10 minút. 
3 Výskum Epson Coleman Parkes Research v mene spoločnosti Epson Europe, 2015
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EURÓPSKY BEH K TLAČI
DENNÝ ŠPRINT NA 500 METROV 

Nemusíte sa považovať za kancelárskeho atléta, ale nedávny prieskum v EMEA regióne na vzorke 
2 380 ľudí pracujúcich v kancelárii ukázal, že zamestnanci priemerne tlačia 14 položiek za deň a 

prejdú priemerne 263 metrov, aby si vyzdvihli vytlačené dokumenty. Ročne to robí neuveriteľných 58 
kilometrov alebo 1,3 maratóna!
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Priemerná vzdialenosť k tlačiarni
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