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Els aparells electrónics ja teñen
un lloc reservat a rofícina.
(Foto: JOAN SEGUR)

La maquinaria moderna d'oficina
requereix una planificació de l'espai
ARACELI RUIZ
L'oficina moderna té avui unes

característiques i conté uns elements que eren difíciis de conce-
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La capdavantera d'aquesta
cursa la va agafar la máquina fotocopiadora, que grácies a la
gran varietat de formats en qué
es comercialitza es pot adaptar a
les- necessitats mes diverses I re-
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bre anys enrera. Ara, pero, maquines tan sofistícades com les
fotocopiadores, els ordinadors o
les destructores de paper son ja
freqüents en els despatxos amb
un volum de felna Important I,
cada cop más, s'estan Introduint
ja a les petites oficlnes.
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sulta imprescindible tant en els
petits despatxos com en les
grans oficines, on la quantitát de
papers i documents que es
mouen obliga a disposar de mitjans propis per copiar. A la llarga
fa fotocopiadora ha demostrat
ser rendible a l'oficina, ja que
actualment es treballa forpa l'arxivació de documents i la tramesa de fotocópies.
La introdúcelo d'aquesta maquinaria d'oficina moderna es va
fer, en un principi, de forma caótica, ja que les empreses comen-
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S¡ se sent IHgat
al seu vell despatx...

MOBIUARI D'OHONA I ARXIU
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. PER A MACATZEMS I COMERgOS
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presoner de
l'espai...

paven a actualitzar-se i compraven ordinadors i fotocopiadores
sense teñir un lloc adient per instal.lar-Ios. Hores d'ara en el disseny d'un despatx o d'una oficina es contempla ja des d'un
principi la ubicado de les maquines, que ja formen part del mobiliari, i fins i tot aquest mobiliari
ha hagut d'adaptar-se ais nous
elements. Per exemple, l'ordinador: per a l'ordinador es reserven
una taula i un seient amb l'algada adequada, i en el cas d'anar
acompanyat de la respectiva impressora i de la destructora de
papers es teñen en compte els
factors espai i mobilitat del personal, molt importants si es vol
que el treball siguí efectiu.
En qualsevol cas, cada cop es
dedica mes espai a la tecnología
sense que aixó vulgui dir que
s'ocupa mes espai real, ja que la
moderna maquinaria substítuelx
les maquines d'escriure, Calaínos, arxívadors... d'altre temps.

o senzillament, la seva
oficina és un caos...
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