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2.2 KANCELÁRSKA TECHNIKA A VYBAVENIE
2.2.1 Používanie kancelárskeho vybavenia na vykonávanie
jednoduchých úloh vrátane jednoduchého riešenia problémov
LO6: Vie identifikovať ako použiť kancelárske vybavenie a služby pre
splnenie rôznych úloh a požiadaviek a používať toto zariadenie a
riešiť jednoduché problémy v súlade s predpismi bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci.
Používanie kancelárskeho vybavenia
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Identifikovať rozličné typy vybavenia a účel jeho použitia
2. Vybrať vybavenie potrebné pre splnenie konkrétnych úloh
3. Použiť každé zariadenie v súlade s odporúčaniami výrobcu
4. Udržiavať vybavenie hygienicky čisté a bezpečné
5. Vyrovnať sa s problémami, ktoré môžu vzniknúť
nasledovaním pokynov výrobcu
6. Vykonávať základné úlohy s Faxom, Kopírkou, Viazačkou,
Skenerom, Tlačiarňou a Telefónnou ústredňou
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca

Toto cvičenie sa skladá z niekoľkých častí:
Na úvod prebehne diskusia o tom, na aký účel sa jednotlivé vybavenie
používa. Následne sa účastníci pokúsia vyriešiť niekoľko problémov s
použitím pokynov z manuálov.
Potom majú použiť jednotlivé zariadenia:
1. Telefón - odpovedanie na hovor, funkcia opakovania
posledného volaného čísla, prepojenie hovoru, čakajúci hovor
2. Fax – odoslanie a prijatie faxu
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Cvičenie sprevádza

Riešenie
Iné komentáre pre trénera

3. Kopírka – naplnenie papiera, jednostranná a obojstranná
kópia, farebná kópia, zväčšenie a zmenšenie strany, použitie
podávača
4. Tlačiareň – čiernobiela a farebná tlač, jednostranná
a obojstranná tlač, tlač viacerých strán na list papiera,
brožúrová tlač
5. Skener – farebne a čiernobielo, Skenovanie do formátu .jpg a
.pdf, individuálny a kontinuálny sken, použitie podávača,
skenovane obojstranných dokumentov
6. Viazačka – viazanie dokumentov
Nasledovné vybavenie (alebo jeho časť) by mala byť počas tréningu
k dispozícii:
1. Počítač s nainštalovanou tlačiarňou a skenerom
2. Kopírka umožňujúca obojstrannú a farebnú tlač – môže byť
súčasťou multifunkčného zariadenia
3. Skener - môže byť súčasťou multifunkčného zariadenia
4. Fax – môže byť súčasťou multifunkčného zariadenia
5. Tlačiareň - umožňujúca obojstrannú a farebnú tlač – môže byť
súčasťou multifunkčného zariadenia
6. Telefónna ústredňa – umožňujúca prepojenie hovoru,
čakajúci hovor a opakovanie posledného volaného čísla
7. Viazačka
8. Používateľské príručky k týmto zariadeniam, podľa možnosti
v lokálnom jazyku
9. Spotrebný materiál k tlačiarni a viazačke
Účastníci musia preukázať správne použitie vybavenia ako aj riešenie
jednoduchých problémov.
Tréner by mal študentom zdôrazniť, že existujú rozličné typy
vybavenia od rôznych výrobcov. Napriek tomu, princípy ich použitia
sú veľmi podobné, účastníci by si mali vždy pred použitím naostro
vybavenie vyskúšať a nechať si vysvetliť spôsob jeho použitia.
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