Case Study da OKI
Setor: Artes gráficas

Solução: OKI C9655

Localização: Hungria

A versatilidade da OKI
oferece novas oportunidades
criativas à Lampyon

Sobre o Cliente
A Lampyon é uma agência criativa
especializada em design gráfico,
Web design e desenvolvimento Web.

O Desafio
O design gráfico e o Web design representam uma parte substancial do negócio da
Lampyon. A agência utiliza frequentemente as impressoras para rever e comprovar
os seus projetos. Devido a alterações recentes na estrutura da empresa, bem como
a uma relocalização do escritório, a Lampyon deixou de ter acesso à impressora de
provas que utilizava anteriormente, o que provocou uma grande interrupção no fluxo
de trabalho diário dos colaboradores da área de design, que dependem amplamente
da capacidade de visualizar provas de impressão vibrantes e de alta qualidade dos
seus projetos.
A Lampyon começou a procurar uma solução de substituição. No entanto, com a sua
extensa lista de requisitos, localizar o dispositivo certo não foi tarefa fácil.

Sediada em Budapeste, o portfólio
da agência abrange o mundo inteiro
e inclui uma vasta gama de meios,
incluindo Websites, redes sociais,
aplicações móveis, banners, animação
em 3D, ilustrações e apresentações.
Os clientes da agência são igualmente
diversos, variando de grandes marcas
internacionais a empresas locais
que estão a dar os primeiros passos
online. Independentemente do que
essa situação implica, cada projeto da
Lampyon é feito à medida da marca e
tendo em conta os clientes.

C9655
é compatível com

uma vasta gama

de suportes

A6-A3,
1200 mm e
muito mais

"	A maior vantagem para nós foi a simplicidade na alimentação de papel através da trajetória
plana. Podíamos optar entre vários tabuleiros, o que significa que não era necessário trocar o
papel, mesmo na impressão em formato SRA3."
Bálint Buda, especialista, Lampyon

Amostras de impressão da Lampyon

Com muitos dos seus clientes a encomendar embalagens
e outros materiais impressos, tais como banners, o novo
dispositivo tinha de ser compatível com uma vasta gama
de suportes e tamanhos de papel e conseguir fazer face à
utilização intensa do atelier atarefado da Lampyon.

A trajetória plana de papel do dispositivo permite uma
impressão em papel especial revestido, bem como em papel
com uma gramagem superior, sem que os colaboradores
tenham de se preocupar com os encravamentos, mesmo com
suportes mais pesados e mais grossos.

A Lampyon começou a procurar uma impressora A3 que
pudesse dar resposta aos vários requisitos da empresa,
selecionando finalmente a OKI C9655hdtn.

Os três tabuleiros de papel adicionais da OKI C9655hdtn
também permitem ter diferentes tipos de suporte sempre
prontos para impressão, assegurando aos designers da
Lampyon a continuidade do trabalho sem paragens para
carregar um novo conjunto de papel para cada projeto.

A Solução
A Lampyon interessou-se pela OKI C9655hdtn por inúmeras
razões, especialmente pela extraordinária compatibilidade de
suportes de impressão, que permitiria à agência continuar a
trabalhar com a vasta gama de tamanhos, gramagens e tipos de
papel aos quais recorria habitualmente.
"Durante a fase de Web design, desenvolvemos planos
estruturais complexos que têm de ser verificados em
impressões de grande formato e não no ecrã do computador",
refere Bálint Buda, especialista da Lampyon. "O dispositivo
OKI foi uma excelente solução, visto que conseguimos rever os
detalhes destes esboços em formato A3 e a cores."

As Vantagens
A OKI C9655hdtn tem fornecido à Lampyon uma vasta gama
de opções no que se refere a tamanhos, gramagens e tipos
de papel, desde A6 a A3 com 1200 mm a banners de grande
comprimento, aumentando significativamente a vasta gama
de possibilidades de impressão criativa da agência. Os
colaboradores da área de design da Lampyon testaram a
impressora com papel brilhante, metalizado e outros tipos de
papel revestido, bem como com cartão canelado, sendo que
todos os suportes apresentaram resultados de alta qualidade.

"Com a impressora OKI, podemos preparar material
promocional dobrado num formato adequado para
demonstração", refere Buda. "Este é impresso em papel de
300 grs, em tamanho A3, pelo que o podemos cortar e compor.
A maior vantagem para nós foi a simplicidade na alimentação
de papel através da trajetória plana. Podíamos optar entre
vários tabuleiros, o que significa que não era necessário trocar
o papel, mesmo na impressão em formato SRA3. É difícil de
acreditar, mas nem com os suportes de gramagens mais
elevada ocorreram encravamentos de papel."

O Futuro
A Lampyon manteve a utilização da C9655hdtn ao longo dos
anos. A avançada tecnologia digital LED da OKI garante que as
cores no papel impresso coincidem com o carácter vibrante do
que é apresentado nos monitores dos computadores. O software
de gestão de cor Graphics Pro patenteado da OKI também
permite aos colaboradores da Lampyon transferir perfis de cor
específicos para o disco rígido integrado no dispositivo para
garantir efeitos de correspondência de cores específicas e de
elevada precisão em todos os projetos em desenvolvimento.

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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