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Solução: OKI C9650

Localização: Áustria

A OKI fornece à DIGIHOUSE
a melhor solução interna
Sobre o Cliente
A DIGIHOUSE é uma agência de design
e comunicação que oferece uma vasta
gama de serviços, desde branding

O Desafio
Uma vez que a DIGIHOUSE produz todo o seu trabalho internamente, desde os
primeiros esboços aos ficheiros de impressão finais, a agência estava à procura
de um novo dispositivo que oferecesse a melhor qualidade possível de
impressão e de apresentação com consistência de cor, e uma solução interna
de revisão.
A prioridade máxima da DIGIHOUSE era a impressão de alta qualidade, o que
é fundamental nos materiais de revisão, tais como esboços de logótipos e
layouts de catálogos. A agência também precisava de um ajuste de todos os
sistemas informáticos por um especialista em gestão de cor, bem como um
manuseamento de suportes versátil que fosse compatível com uma vasta gama
de tipos e tamanhos de papel. A DIGIHOUSE procurava um dispositivo que não
só oferecesse qualidade, agilidade e versatilidade, mas que pudesse ser obtido
a um preço justo.
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e design a grandes campanhas
de marketing multicanal. A partir
do escritório em Viena, a equipa
multidisciplinar de especialistas
da agência trabalha para conceber,
produzir e implementar Websites,
lojas on-line, aplicações móveis,
banners e vários gráficos, quer como
encomendas autónomas ou como parte
de campanhas de marketing integrais.

"	Com a OKI C9650, temos capacidade para produzir internamente provas e layouts
com cores reais e de elevada qualidade sem a necessidade de recorrer a centros de
impressão externos, com uma excelente relação custo-benefício."
Christoph Aspacher, Diretor Executivo, DIGIHOUSE

Christian Steiner, DIGIHOUSE

Com o apoio da dp3, o parceiro de soluções da DIGIHOUSE, a
agência avaliou vários dispositivos, optando finalmente pela
impressora a cores OKI C9650 como a solução para impressão
de layout e revisão interna.

A Solução
A OKI C9650 é uma impressora A3 a cores de alto desempenho
com a velocidade, o volume e a flexibilidade necessários para
acompanhar até os locais de trabalho mais movimentados com
elevados valores de impressão como a DIGIHOUSE. O dispositivo
é também muito económico, com um intervalo de preço cerca de
90 por cento inferior ao de uma típica máquina de produção topo
de gama com funcionalidades semelhantes.
A OKI C9650 também inclui os componentes do software de
gestão de cor patenteado da OKI, que pode ser facilmente
ajustado para criar uma prova de validação, uma norma
ISO adaptada a impressoras a jato de tinta com tolerâncias
ligeiramente superiores às de uma prova comum. Como
resultado, as cores visíveis nas impressões de apresentação são
equivalentes às do resultado final.

As Vantagens
Desde a adoção da OKI C9650, a DIGIHOUSE adquiriu a
capacidade de produzir apresentações com fidelidade de cor
perfeita, tudo internamente e com uma excelente relação custobenefício. A impressão de alta qualidade foi possível, em parte,
graças à premiada tecnologia LED da OKI, que imprime imagens
de qualidade superior com detalhes delicados para obter os
melhores resultados. O dispositivo também inclui o software de
gestão de cor Graphic Pro integrado, que permite à equipa de
design da DIGIHOUSE transferir perfis de cor específicos para o
disco rígido incorporado no dispositivo, para garantir efeitos de
correspondência de cores específica e de elevada precisão.

"Somos uma agência pequena, cujo sucesso é atribuível
principalmente à qualidade do nosso trabalho", afirma Christoph
Aspacher, Diretor Executivo da DIGIHOUSE. "Um aspeto
importante é sermos capazes de apresentar aos nossos clientes
esboços fiáveis e profissionais desde a primeira proposta. Com
a OKI C9650, temos capacidade para produzir internamente
provas e layouts com cores reais e de elevada qualidade sem a
necessidade de recorrer a centros de impressão externos, com
uma excelente relação custo-benefício."
O novo dispositivo tem permitido à DIGIHOUSE um extraordinário
manuseamento de suportes, sendo compatível com formatos
desde A6 a A3+ e gramagens de 64 a 300 grs. O que permite
à agência rever todos os seus trabalhos internamente, em
pequenos materiais impressos, tais como cartões de visita e
folhetos, a grandes formatos e suportes mais complexos. Além
disso, ter a capacidade de imprimir no tamanho A3+ demonstrou
ser útil para a impressão de layouts com margens, sem a
necessidade de reduzir à escala.
Os vários tabuleiros de papel de alta capacidade também
garantem que o fluxo de trabalho na DIGIHOUSE continua a
funcionar sem interrupções, uma vez que os colaboradores
não têm de carregar novamente a impressora sempre que
necessitam de imprimir num tipo de papel diferente

O Futuro
A DIGIHOUSE beneficiou não só da qualidade e versatilidade
da OKI C9650, mas também da paz de espírito. A OKI C9650
inclui uma garantia de três anos com assistência on-site e no
dia seguinte para minimizar as interrupções e dar resposta a
quaisquer problemas imediatamente.

A OKI é pioneira em tecnologias de impressão inovadoras, desde Digital LED a Cor de alta definição. Oferecemos um portfólio de produtos e
soluções galardoados, permitindo que empresas de todas as dimensões e orçamentos otimizem os fluxos de trabalho de impressão e documentos
e obtenham comunicações impressas focadas, vibrantes e de elevada qualidade.
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