Prípadová štúdia OKI
Oblasť: Marketing, publikovanie a PR

Riešenie: OKI C9600

Agentúra Courts Design našla
vďaka novej tlačiarni OKI
recept na kreatívny úspech

Lokalita: Spojené kráľovstvo

Informácie o zákazníkovi
Courts Design je malá, všestranná
kreatívna agentúra sídliaca v meste
Hartley Wintney v grófstve Hampshire.

Výzva

Vďaka viac ako 30 rokom skúseností

Pri poskytovaní svojich špecializovaných marketingových a kreatívnych služieb
riešila spoločnosť Courts Design dvojakú úlohu vo forme rastúcej konkurencie
a zvyšujúcich sa časových nárokov. Pri riešení týchto úloh spoločnosť neustále
hľadala spôsob, ako zvýšiť kvalitu tlačového výstupu a súčasne zaručiť dôsledné
dodržiavanie prísnych termínov odovzdania.
„V pracovne vyťaženej dizajnovej agentúre musíte vytvárať vizuálne a grafické
materiály čo najrýchlejšie,“ vysvetľuje Mike Abbott, hlavný kreatívny riaditeľ
oddelenia grafiky, Courts Design. „Bohužiaľ, naša predchádzajúca tlačiareň
nedokázala zabezpečiť nami požadovanú kvalitu výstupu ani rýchlosť dodania.“

je jej kľúčovým odvetvím dizajn,
konštrukcia a inštalácia výstavných
stánkov a vnútorných priestorov.
Zároveň sa čoraz viac stretáva
s dopytom po grafickom dizajne od
klientov z odvetvia IT a farmaceutického
priemyslu. V rámci komplexnej ponuky
„pod jednou strechou“ poskytuje
Courts Design vlastné služby v
oblasti vytvárania značky, grafického
dizajnu, 3D modelovania, poradenstva
a v mnohých ďalších oblastiach.

C9600
PONÚKA RÝCHLU
A FLEXIBILNÚ

manipuláciu
s médiami

„	Výrazne nám pomáha aj flexibilná manipulácia s papierom tlačiarne C9600. Na rozdiel
od našich predchádzajúcich zariadení sa veľmi ľahko prestavuje na iné veľkosti, typy
a profily papiera. Vďaka tomu dokážeme skrátiť dobu vývoja nových materiálov.“
Mike Abbott, hlavný kreatívny riaditeľ oddelenia grafiky, Courts Design

Ukážky tlače spoločnosti Courts Design

Pre spoločnosť Courts Design je kľúčová plnofarebná tlač,
predovšetkým pri vytváraní pútavých vizuálnych materiálov.
Výskumy preukázali, že čitatelia sa až o 82 % dlhšie
sústredia na farebnú prezentáciu a prezentácie sú o 70 %
zrozumiteľnejšie pri farebnom zvýraznení relevantných detailov.

Navyše bola investícia do C9600 veľmi rozumný krok aj
z ekonomického hľadiska. V minulosti zvykla spoločnosť
Courts Design zveriť zákazky s krátkymi termínmi
dodania, ako napr. prezentácie zákazníkov, digitálnym
veľkokapacitným tlačiarňam – proces, ktorý so sebou
nevyhnutne prinášal nadmernú tlač a plytvanie zdrojmi.

Riešenie

„Vďaka tlačiarni OKI šetríme peniaze, pretože nám
umožňuje vytvárať kvalitné dokumenty s nižšími nákladmi
takmer na počkanie,“ dodáva Abbott.

Na splnenie svojich požiadaviek v oblasti atraktívnej
farebnej tlače sa spoločnosť Courts Design rozhodla prejsť
na zariadenie OKI C9600, flexibilnú farebnú tlačiareň
značky OKI, ktorá umožňuje konfiguráciu tlače na papier
veľkosti A3 alebo A4. Vďaka rýchlosti tlače 36 farebných
strán za minútu (str./min) a 40 str./min pri čiernobielej
tlači na papier formátu A4 je C9600 jednou z najrýchlejších
tlačiarní vo svojej triede.
Courts Design teraz intenzívne využíva tlačiareň na všetky
svoje zákazky v oblasti grafického dizajnu, vrátane brožúr,
reklamných adresovaných zásielok a marketingových
letákov, ako aj zákazníckych zostáv a prezentácií.

Výhody
Jednou z najúžasnejších výhod modelu OKI C9600 je
jeho flexibilita, ako aj úplná kompatibilita s operačnými
systémami Mac. Ide o kľúčový prvok pre spoločnosť Courts
Design, ktorá tieto zariadenia intenzívne využíva pri svojej
každodennej prevádzke.

Budúcnosť
Investícia do tlačiarne OKI C9600 mala pozitívny vplyv na
obchodnú činnosť spoločnosti Courts Design. Pomáha
spoločnosti poskytovať klientom rýchlejšie a účinnejšie
služby. Zároveň jej umožnila ponechať krátkodobé zákazky
v rámci firmy, vďaka čomu sa zvýšili jej ziskové marže.
No tou najzásadnejšou výhodou pre spoločnosť Courts
Design bolo vytvorenie konkurenčnej výhody. C9600
umožňuje spoločnosti Courts Design nielen vytvárať
nádherné farebné dokumenty, ale robí to tak rýchlo,
spoľahlivo a cenovo výhodne, že firma vďaka nej získala
výrazný náskok pred svojou konkurenciou.

„Pri tlačiarni C9600 nám výrazne pomáha aj jej flexibilná
manipulácia s papierom,“ povedal Abbott. „Využívame ju na
tlač všetkého, od prezentácií až po údaje o dokumentoch
a kvalitnú potlač diskov CD. Na rozdiel od našich
predchádzajúcich zariadení sa veľmi ľahko prestavuje na
iné veľkosti, typy a profily papiera. Vďaka tomu dokážeme
skrátiť dobu vývoja nových materiálov.“

Spoločnosť OKI je priekopníkom v inováciách tlačových technológií od digitálnej LED tlače až po tlač s vysokým rozlíšením farieb. Naše portfólio
obsahuje cenami ovenčené produkty a riešenia, ktoré umožňujú podnikom bez ohľadu na ich veľkosť a rozpočet optimalizovať tlač a pracovné toky
dokumentov a vytvárať kvalitné a graficky pútavé tlačené komunikačné materiály.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

