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Wykaz akt w EZD
Indeksowanie 
dokumentów 
urzędowych

Migracja maszyn
Jak szybko
zwirtualizować
serwer

SquashFS
Elastyczny i wydajny
system plików
tylko do odczytu

Dodatek GRATIS



Jeden raz to przypadek, 
dwa to zbieg okoliczności, 
ale trzy razy to już reguła. 
Dlatego formalnie możemy 
uznać, że przyznawanie 
nagród „Produkt Roku IT 
w Administracji” na stałe 
wpisało się w kalendarz 
wydarzeń organizowanych 
przez nasz magazyn.

Eryk Chilmon

Już od trzech lat publiku-
jemy ranking najlepszych 
produktów dla podmiotów 
publicznych. To Państwo 
przez kilka tygodni zgłasza-
liście w ośmiu kategoriach 
kandydatów do nagrody 
„Produkt Roku 2017 IT 
w Administracji”, a następnie 
korespondencyjnie wskazali-
ście swoich faworytów. Głosy 
oddała też Redakcja, a suma 
wszystkich głosów pozwoliła 

wyłonić najlepsze urządzenia 
i programy wykorzystywane 
w urzędach. Do ciekawych 
wniosków można dojść, jeżeli 
zestawimy tegoroczne wyniki 
z rankingami tworzonymi 
w ubiegłych latach. Przede 
wszystkim widoczny jest kon-
serwatyzm, który przejawia się 
w sięganiu po produkty 
renomowanych firm i w więk-
szym sceptycyzmie wobec 
mniej znanych producen-

tów. Zamówienia publiczne 
rządzą się swoimi prawami, 
które determinują zakup tylko 
sprawdzonych rozwiązań. 
Warto dodać, że w rankingu 
można już wskazać „stałych 
bywalców”, czyli urządzenia 
i oprogramowanie, które 
zagościły w urzędach kilka 
lat temu, ale wciąż spełniają 
oczekiwania użytkowników, 
a nawet więcej – zasługują 
według nich na wyróżnienie. 

16 IT w Administracji / grudzień 2017



Produkt Roku 2017

24 IT w Administracji / grudzień 2017

Epson WorkForce Pro WF-6590DWF

HP LaserJet Pro M402dw Kyocera TASKalfa 356ci

URZĄDZENIA BIUROWE 

Produkty firmy Epson są cenione 
w administracji publicznej, o czym 
świadczą świetne wyniki w na-
szych corocznych zestawieniach. 
Urządzenie wielofunkcyjne Epson 
WorkForce Pro WF-6590DWF 
przeznaczone jest do użytkowa-
nia w małym lub średnim biurze. 
Podawany przez producenta czas 
drukowania pierwszej strony wy-
nosi zaledwie 7 s. WF-6590DWF 
oferuje opcje łączności bez-
przewodowej. Mamy możliwość 
drukowania oraz skanowania 
dokumentów czy zdjęć z urządzeń 
z systemem Android za pomocą 
technologii zbliżeniowej NFC. Do-
kumenty przeznaczone do druku 
możemy również wysyłać bezpo-
średnio przez e-mail lub drukować 
je bezpośrednio z USB. Dodatko-
wo drukarka wyposażona została 

w bardzo przydatną funkcję auto-
matycznego druku dwustronnego, 
a za jej pomocą można również 
skanować i kopiować dwustron-
nie dokumenty. Co istotne, WF-
-6590DWF jest urządzeniem 
tanim w eksploatacji. Zasobniki 
XXL pozwalają według producenta 
na wydrukowanie do 10 000 stron 
czarno-białych i 7000 stron kolo-
rowych. A to oznacza, że za stronę 
zapłacimy około 4 groszy.

Drukarka HP LaserJet Pro 
M402dw to kolejny przykład 
urządzenia, które zostało wysoko 
ocenione przez naszą Redakcję 
podczas testów. To uniwersalny 
produkt dla małej grupy robo-
czej, a po rozbudowie o opcjo-
nalny podajnik na 550 arkuszy 
– sprawdzi się także w średniej 
wielkości biurze (maks. obcią-
żenie miesięczne wynosi aż 

80 000 stron). Największą zaletą 
urządzenia jest mnogość sposo-
bów przesyłania dokumentów 
do druku. Mamy do wyboru USB, 
LAN, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, 
ePrint (przez e-mail), Google Clo-
ud Print oraz AirPrint, a ponadto 
dokumenty można przechowy-
wać i w każdej chwili drukować 
z podłączonej pamięci USB (choć 
nie jest to klasyczny USB Host). 

Urządzenie wielofunkcyjne TASK-
alfa 356ci zapewnia wysoką ja-
kość drukowania w rozdzielczości 
1200 dpi. Szybkość drukowania 
dokumentów mono i w kolorze 
wynosi 35 stron A4 na minutę 
(jedno- i dwustronnie). Możliwe 
jest też skanowanie do 120 
obrazów na minutę z podajnikiem 
dual-scan (opcja). 
Ponadto dostępne 
są zróżnicowane 
funkcje faksu: stan-
dardowy super G3, dwuli-
niowy, sieciowy, internetowy. 
Urządzenie gwarantuje łatwą 
autentykację, zapewniając 
sprawną obsługę różnego typu 
kart zbliżeniowych. Specjalny pa-
kiet szyfrowania danych na dysku 
zapewnia bezpieczeństwo 
danych. Wszystkie potrzeb-
ne funkcje są szybko i ła-
two dostępne za pomocą 

dużego ekranu dotykowego z in-
tuicyjną strukturą menu. Otwarta 
platforma rozwiązań Kyocera 
HyPAS umożliwia konfigurację 
urządzenia pod kątem optymali-
zacji obiegu dokumentów. 

 ”Urządzenia 
atramentowe Epsona 
są wykorzystywane 

w naszym urzędzie od lat. 
To sprawdzony sprzęt.




