Případová studie OKI
Obor: Balicí služby

Řešení: Dvě tiskárny ColorPainter řady M
a tiskárna ColorPainter řady W

Město: Honselersdijk,
Nizozemsko

Tiskárny OKI ColorPainter
umožňují realizaci
jedinečných nápadů
O klientovi
Zadání
Až donedávna nebylo k dispozici žádné dobré řešení pro krátkodobou
výrobu cenově dostupných designových kartonových obalů a propagačních
materiálů. Mnoho společností, které hledaly jedinečné způsoby, jak se
prezentovat na předváděcích akcích, oborových veletrzích nebo v rámci
projektů zahrnujících pilotní kampaně pro uvedení různých produktů na
trh, nemělo přístup k žádnému komplexnímu řešení, které by pokrývalo
vše od návrhu a vývoje až po výrobu. Společnosti byly nuceny volit mezi

MINIMÁLNÍ TISKOVÁ DÁVKA SNÍŽENA NA
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DÍL

Monsterbox je jedinečné kompletní
balicí a návrhářské centrum,
které navrhuje a vyrábí různé
typy a velikosti kartonových obalů
a pomůcek k vystavení. Od roku
2010 nabízí společnost Monsterbox
jedinečné služby v oblasti výroby
menších množství obalů, výstavních
pomůcek a dalších propagačních
materiálů. To znamená, že dokáže
splnit, co si trh přeje, a realizovat
kreativní a flexibilní nápady týkající
se obalů a prezentace pro pilotní
kampaně, veletrhy, předváděcí akce,
fotografování a další příležitosti.

nákupem velkých a nákladných tiskových výstupů, nebo

se společnost Monsterbox obrátila na svého aktuálního

přijmout neuspokojivou kvalitu za dostupnější ceny.

dodavatele médií, společnost Sihl Direct, která společnosti

Jedinečné služby nabízené společností Monsterbox, jejichž

Monsterbox již řadu let poskytovala poradenství v oblasti

realizaci umožňují vynikající možnosti a výjimečná kvalita

médií a hardwaru a byla jasnou volbou při snaze o nalezení

tiskáren OKI řady ColorPainter, přinesly revoluci v balicím

řešení, které by tyto náročné požadavky splnilo. Po

průmyslu. Společnosti Monsterbox tak postupem let získala

rozsáhlém testovacím období doporučila společnost Sihl

mimořádné postavení a dosáhla vynikajícího růstu.

Direct řešení v podobě tiskárny OKI ColorPainter. Důvodem
tohoto rozhodnutí byla mimořádně velká flexibilita řešení,

Řešení

co se týče médií, a výjimečná kvalita výstupu ve smyslu

Aby byla společnost Monsterbox schopna pokrýt rostoucí

pokrytí/zabarvení a stálosti barev.

poptávku po potištěných obalech a výstavních maketách
v malých množstvích, musela zavést nekompromisní

Výhody

řešení. Musela najít řešení, které nabízí vyvážený poměr

Díky odborným zkušenostem společnosti Sihl Direct

rychlosti, kvality, kreativních možností a možnosti výroby

a vysoké kvalitě řešení ColorPainter společnosti OKI dokáže

v malém měřítku za dostupnou cenu. Při řešení této výzvy

nyní společnost Monsterbox naplnit vysoká očekávání

„Flexibilita, rychlost a kvalita. Tiskárny

Stručný přehled výhod

OKI ColorPainter zkrátka přinášejí

•B
 ezkonkurenční flexibilita médií

nejlepší výsledky ve všech těchto

• Mimořádně vysoká kvalita
výstupu

oblastech.“
Rebekka van Laar-Schenkeveldová – manažerka společnosti Monsterbox

•S
 nadné použití a správa
• Pohodlné používání díky
inkoustům SX s nízkou úrovní
zápachu

svých zákazníků. Kromě toho, že nabízí výhody v oblasti

úrovní zápachu, který se v tiskárnách ColorPainter používá,

flexibility médií a kvality výstupu, poskytuje řešení od

a také skutečnost, že tato zařízení jsou kompatibilní

společnosti OKI množství dalších přínosů, díky kterým je

s materiály bez obsahu nebezpečných látek znečišťujících

tiskárna ColorPainter jasnou volbou. „Prioritou pro nás

ovzduší, v tom hrají významnou roli,“ vysvětluje manažerka.

byla kombinace rychlosti, spolehlivosti a jednoduchého

Kromě výhod přímo spojených s výrobou navrhla společnost

ovládání. Kromě toho je pro naše výrobní účely absolutně

Sihl Direct zařízení ColorPainter také proto, že nabízejí

nepřijatelné, když na tiskových materiálech dojde ke

celou řadu významných sekundárních funkcí. „Kvalitu

zmenšení. Proto jsme také hledali řešení, které by tomuto

řešení OKI nelze popřít. Stálost barev a například odolnost

problému zamezilo. Tiskárny ColorPainter všechny

výstupu vůči UV záření a poškrábání mají zásadní význam.

tyto naše požadavky splnily a dalece předčily mnohé

Pro nás jako pro poskytovatele služeb však existují další

z alternativ, o kterých jsme uvažovali,“ říká Rebekka van

aspekty, které hrají důležitou roli,“ říká Martin Wuijster,

Laar-Schenkeveldová, manažerka společnosti Monsterbox.

manažer prodeje ze společnosti Sihl Direct. „Snadná

„Důležité je také to, aby prostředí, kde tiskárny používáme,

správa tiskáren je pro nás právě tak důležitá. Aplikace

zůstalo pohodlné pro naše zaměstnance. Inkoust s nízkou

ColorPainter Manager, která je uživatelsky velmi přívětivá,

„Stálost barev a například odolnost výstupu vůči UV záření a poškrábání mají
zásadní význam.“
Martin Wuijster – manažer prodeje ve společnosti Sihl Direct

je toho dobrým příkladem. Pro uživatele je mimořádně

Budoucnost

snadné sledovat všechny funkce ze svého počítače. A co

Společnost Monsterbox dokáže v současné době pohodlně

víc, za zmínku stojí také možnost ladění barevných profilů.

splnit očekávání svých zákazníků ve smyslu kreativity

Máme ve svém týmu velice zkušené specialisty, díky

i produkce. Nový vývoj však probíhá rychle a je důležité

kterým můžeme dosahovat v této oblasti skvělých výsledků,

být stále o krok napřed. Díky řešením od společnosti OKI

avšak hardware a software poskytovaný společností OKI,

společnost Monsterbox může a také bude v nadcházejících

například zahrnutý software ONYX RIP, je také velmi

letech ještě více rozšiřovat svůj sortiment. Existuje něco, co

důležitý,“ říká Martin.

by společnost Monsterbox ráda viděla u budoucích řešení
OKI? „Samozřejmě, že vždy hledáme ještě vyšší rychlost, aby
se doba výroby dala ještě více zkrátit, a vítaným zlepšením by
byla také metoda tisku bez okrajů,“ říká Rebekka.

Společnost OKI je průkopníkem v oblasti inovativních tiskových technologií, od digitálních LED technologií po vysoké rozlišení barevného tiskového
výstupu. Vlastníme portfolio oceňovaných produktů a řešení, která umožňují firmám všech velikostí a rozpočtů dosáhnout optimalizace tisku
a pracovního toku dokumentů a vytvářet vizuálně zaměřenou, poutavou a vysoce kvalitní tištěnou komunikaci.

www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

