Prípadová štúdia OKI
Oblasť: Grafické umenie

Riešenie: OKI C9650

Lokalita: Rakúsko

Spoločnosť OKI poskytuje
spoločnosti DIGIHOUSE
optimálne vnútropodnikové
riešenie
Keďže DIGIHOUSE vytvára všetky svoje diela interne, od prvých konceptov až po
finálne súbory na tlač, agentúra hľadala nové zariadenie poskytujúce maximálnu
kvalitu tlače s konzistentným farebným podaním v kombinácii s interným riešením na
kontrolu výstupu.
Prioritou číslo jeden spoločnosti DIGIHOUSE bola špičková kvalita výstupu, ktorá je
kľúčová pri výstupnej kontrole materiálov, akými sú návrhy log a návrhy katalógov.
Agentúra zároveň potrebovala rozšírenie všetkých softvérových systémov o odbornú
správu farieb, ako aj všestrannú manipuláciu s médiami kompatibilnú so širokým
rozsahom typov a veľkostí médií. Spoločnosť DIGIHOUSE hľadala zariadenie
ponúkajúce nielen kvalitu, pružnosť a všestrannosť, ale aj atraktívnu obstarávaciu
cenu.
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DIGIHOUSE je mediálna reklamná
agentúra ponúkajúca široké spektrum
služieb, od základných v oblasti
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vytvárania značky a dizajnu až po
rozsiahle viackanálové marketingové
kampane. Zo svojho sídla vo Viedni sa
rôznorodý tím odborníkov z agentúry
zameriava na dizajn, vytváranie
a implementovanie webových stránok,
internetových obchodov, mobilných
aplikácií, bannerov a rôznych grafických
prvkov, či už formou samostatných
objednávok, alebo ako súčasť
komplexných marketingových kampaní.

“	Vďaka tlačiarni OKI C9650 dokážeme vytvárať kvalitné a farebne verné návrhy
a kontrolné výtlačky priamo vo firme bez potreby využívať externé tlačiarne, čím
dosahujeme skvelý pomer ceny a výkonu.“
Christoph Aspacher, výkonný riaditeľ, DIGIHOUSE

Christian Steiner, DIGIHOUSE

S pomocou firmy dp3, partnera spoločnosti DIGIHOUSE v oblasti
riešení, si agentúra vyskúšala niekoľko zariadení, aby si
nakoniec ako svoje riešenie na internú kontrolu a tlač návrhov
vybrali farebnú tlačiareň OKI C9650.

Riešenie
OKI C9650 je výkonná farebná tlačiareň formátu A3, ktorá
vďaka svojej rýchlosti, objemu a flexibilite tlače hravo zvládne
aj intenzívne a náročné pracovné úlohy v agentúre DIGIHOUSE.
Zariadenie je zároveň veľmi úsporné, pretože jeho cenový
rozsah je približne o 90 % nižší ako v prípade typického
vysokovýkonného produkčného zariadenia s podobnými
funkciami.
OKI C9650 zároveň obsahuje vlastné softvérové komponenty
na správu farieb od spoločnosti OKI, ktoré je možné ľahko
prispôsobiť na vytvorenie schvaľovacej overovacej kópie –
prispôsobená norma ISO atramentovej tlače s okrajovo vyššími
toleranciami ako pri štandardnej overovacej kópii. Vďaka tomu
sú farby znázornené na prezentačných výtlačkoch zhodné
s farbami na finálnom výsledku.

Výhody
Od zakúpenia tlačiarne OKI C9650 je spoločnosť DIGIHOUSE
schopná vytvárať prezentácie s dokonalou vernosťou farieb,
všetky interne a pri skvelom pomere ceny a výkonu. Špičková
kvalita tlače sa dosahuje aj vďaka oceňovanej technológii LED
spoločnosti OKI, ktorá prináša optimálne výsledky pri tlači
nádherných obrázkov s jemnými detailmi. Zariadenie je zároveň
vybavené integrovaným softvérom na správu farieb Graphic
Pro, ktorý umožňuje pracovníkom spoločnosti DIGIHOUSE
prevziať farebné profily na pevný disk zabudovaný v zariadení na
špecifické a veľmi presné zladenie farieb.

„Sme malou agentúrou, ktorej úspech závisí predovšetkým
od kvality našej práce,“ hovorí Christoph Aspacher, výkonný
riaditeľ firmy DIGIHOUSE. „Dôležitým aspektom tohto procesu
je možnosť prezentovať našim zákazníkom profesionálne
a spoľahlivé koncepty už od úplne prvého návrhu. Vďaka
tlačiarni OKI C9650 dokážeme vytvárať kvalitné a farebne
verné návrhy a kontrolné výtlačky priamo vo firme bez potreby
využívať externé tlačiarne, čím dosahujeme skvelý pomer ceny
a výkonu.“
Nové zariadenie poskytuje spoločnosti DIGIHOUSE vynikajúcu
manipuláciu s médiami, pretože je kompatibilné s formátmi
od A6 až po A3+ a gramážou od 64 až do 300 g/m2, vďaka čomu
môže agentúra interne kontrolovať všetky výsledky svojej
práce – od malých tlačených materiálov, ako sú vizitky
a brožúrky, až po väčšie formáty a komplexnejšie médiá.
Možnosť tlače vo formáte A3+ je navyše veľmi praktická pri
tlači návrhov s presahom bez potreby prechodu na zariadenie
menšieho formátu.
Viacero vysokokapacitných zásobníkov na papier súčasne
zaručuje plynulý pracovný cyklus v agentúre DIGIHOUSE,
pretože pracovníci nemusia pri každej zmene typu média
vkladať do tlačiarne nový papier.

Budúcnosť
DIGIHOUSE si naplno vychutnáva nielen kvalitu a všestrannosť
tlačiarne OKI C9650, ale aj pocit istoty. Tlačiareň OKI C9650
sa dodáva s úplnou 3-ročnou zárukou so servisom priamo
u zákazníka na druhý deň, aby sa minimalizovali prestoje
a okamžite sa vyriešili prípadné problémy.

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

