OKI-succesverhaal: Schellenberg Druck AG
Branche: Drukwerk

Producten: Afdruksysteem voor
enveloppen uit de Pro-serie

Locatie: Zwitserland

ENVELOPPEN AFDRUKKEN
MET EEN PERSOONLIJKE
TOUCH
De uitdaging
Schellenberg Druck AG hecht veel belang aan innovatie en
technologie, wat betekent dat ze hun productieapparatuur voortdurend
optimaliseren, met name op de post- en brievenafdeling. Deze
bloeiende afdeling is gespecialiseerd in het bieden van de grootst
mogelijke variatie en variabiliteit met kleine tot middelgrote systemen
en kan bogen op groeipercentages tot in de dubbele cijfers. De
belangrijkste activiteiten van Schellenberg Druck AG omvatten
gepersonaliseerde producten, zoals enveloppen in verschillende
formaten, evenals brochures en direct mail die worden afgedrukt met
variabele gegevens, zoals adressen, serienummers, directe adressen
of stuurcodes.

De oplossing
Schellenberg Druck AG gebruikte inkjetprinters om adressen op
enveloppen en gepersonaliseerde direct mail af te drukken, maar
dit was niet geschikt voor kleine lettergrootten. Bovendien moest
het afdrukken van afbeeldingen, zoals logo's, worden verbeterd.
Tijdens een bezoek aan de showroom van Graphiland AG zag Federico
Crisafulli, Hoofd digitaal afdrukken van Schellenberg Druck AG,
een geavanceerde printer die volgens hem een meerwaarde zou
kunnen bieden voor de dienstverlening van een lettershop: de
enveloppenprinter uit de OKI Pro-serie die kan afdrukken in vijf
kleuren, inclusief wit.

Over Schellenberg
Schellenberg Druck AG is
een familiebedrijf dat is
gevestigd in Zwitserland
en gespecialiseerd is in de
ontwikkeling, productie en
verwerking van conventionele
en digitale afdrukmedia. Het
bedrijf wordt momenteel gerund
door de derde generatie van
de familie en heeft het aanbod
van producten en diensten
voortdurend uitgebreid door
constante innovatie en groei.
Tegenwoordig presenteert
Schellenberg Druck zich als een
geïntegreerd mediahuis met een
sterke klantgerichtheid.

“De OKI-printer viel me direct op vanwege de
handige invoegoptie. Het apparaat kan eindeloos
worden gevuld met enveloppen zonder een lade
te openen of het afdrukproces te stoppen,” vertelt
Crisafulli.

De voordelen

De OKI-printer is naast andere fabrikanten getest
als alternatief voor de productie van enveloppen
met variabele gegevens. “Vergeleken met andere
systemen bood het afdruksysteem voor enveloppen
van OKI ons de beste en meest geschikte oplossing,”
stelt Crisafulli.

Orders tot maximaal 2.000 exemplaren kunnen
voordelig worden geproduceerd en worden
afgeleverd via de transportband. Schellenberg
Druck AG heeft ook de opties voor afdrukken op
gekleurde en donkere ondergronden uitgebreid met
de toevoeging van vijfkleurendruk.

Er zijn drie envelopprinters uit de OKI Pro-serie
geïnstalleerd, waardoor Schellenberg Druck AG de
afdrukkwaliteit van enveloppen aanzienlijk heeft
kunnen verbeteren en een groot aantal verschillend
media-indelingen kan verwerken. Enveloppen,
brochures, publicatiebladen en direct mail
worden gedrukt in superieure kwaliteit, inclusief
persoonlijke notities, adressen of serienummers.

Vooruitzichten

De vijfde toneroptie in wit van de enveloppenprinter
uit de OKI Pro-serie inspireerde het team van
Schellenberg Druck AG om het afdrukken van witte
toner als service te gaan aanbieden. De service is
al beschikbaar vanaf één afdruk per opdracht. Het
afdrukken van een witte onderlaag biedt nieuwe
ontwerpmogelijkheden voor speciale gelegenheden.

De envelopprinters uit de OKI Pro-serie bieden
Schellenberg Druck AG een moderne, veelzijdige
digitale afdrukoplossing voor enveloppen,
gepersonaliseerde brochures en direct mail.

Het team van Schellenberg AG is zeer verheugd
over de afdrukkwaliteit van de enveloppenprinter uit
de OKI Pro-serie. In de komende maanden wil het
bedrijf feedback verzamelen over de ervaringen van
klanten met afdrukken in vijf kleuren. “We hebben
positieve feedback gekregen over de eerste orders.
De vijfkleurenoptie biedt zeker mogelijkheden,”
stelt Crisafulli.

“We kunnen direct afdrukken op gekleurde of
donkere kaarten en enveloppen, inclusief de
adressen. Dat ziet er veel aantrekkelijker uit dan
zelfklevende adresetiketten”, vertelt Crisafulli.

Het productieteam van Schellenberg AG, met de enveloppenprinter
uit de OKI Pro-serie.

“We kunnen direct afdrukken op gekleurde of donkere kaarten en enveloppen, inclusief
de adressen. Dat ziet er veel aantrekkelijker uit dan zelfklevende adresetiketten.”
Federico Crisafulli, Hoofd digitaal drukwerk en assistent-productiemanager bij Schellenberg Druck Ag
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