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Sektör: Pazarlama, Yayıncılık ve Halka İlişkiler

Çözüm: OKI C9600

Courts Design, yeni OKI
yazıcıyla yaratıcı başarının
formülünü buluyor

Konum: İngiltere

Müşteri Hakkında
Courts Design, Hartley Wintney,
Hampshire'da bulunan ve pek çok
alanda hizmet veren küçük bir

Zorluk

kreatif ajanstır. 30 yıldan fazladır

Courts Design, uzman pazarlama ve kreatif hizmetlerini sunarken büyüyen
rekabetle ve artan zaman kısıtlamalarıyla karşı karşıyaydı. Bu zorluklar
karşısında şirket, sıkışık teslim saatlerini istikrarlı bir şekilde tutturmaya
çalışırken sürekli olarak çıktıların kalitesinin artırmanın yollarını arıyordu.

aktif olan şirketin faaliyet alanları

Courts Design Kreatif Tasarım Direktörü Mike Abbott, "Yoğun bir tasarım
ajansında görselleri ve tasarımları üretirken olabildiğince hızlı olmalısınız."
diyor. "Ne yazık ki bir önceki yazıcımız aynı anda hem kaliteli çıktı sağlayıp hem
de istediğimiz hızlarda üretim yapamıyordu."

sektörlerindeki müşterilerinden

arasında sergi standlarının ve iç
mekan teşhir ortamlarının tasarımı,
inşası ve kurulumu yer almaktadır.
Bilişim teknolojileri ve eczacılık
grafik tasarım işlerine yönelik her
geçen gün artan bir talep görmektedir.
"Tek noktada hizmet" sunan Courts
Design'ın ofis içi hizmet kapsamı
arasında marka çalışması, grafik
tasarım, 3B modelleme ve danışmanlık
yer almaktadır.

C9600
HIZLI
VE ESNEK

ortam
isleme
özelliği
sunuyor

"	C9600'ün esnek kağıt işleme özelliğinden oldukça faydalanıyoruz. Bir önceki
cihazımızın aksine farklı kağıt boyutları, türleri ve dokuları arasında kolayca geçiş
yapıyor. Yeni materyal geliştirmek için harcanan süreyi kendimize ayırmamıza olanak
tanıyor."
Mike Abbott, Courts Design Kreatif Tasarım Direktörü

Courts Design baskı örnekleri

Özellikle yüksek etki yaratan görseller üretirken tam
renkli baskı almak Courts Design için oldukça önemli.
Araştırmalara göre okuyucu, baskıda renk kullanıldığı
zaman %82 oranında daha fazla dikkat gösteriyor ve ilgili
detaylar renklerle vurgulandığında sunumlar %70 daha
anlaşılır hale geliyor.

Çözüm
Courts Design, yüksek etkiye sahip renkli baskı ihtiyaçlarını
karşılamak için mevcut yazıcısını, A3 veya A4 boyutta
kağıtları işleme alabilen ve esnek bir renkli yazıcı olan OKI
C9600'e yükseltmeye karar verdi. Dakikada A4 boyutta 36
sayfa (ppm) renkli ve 40 sayfa siyah-beyaz üretim yapabilen
C9600, sınıfının en hızlı yazıcılarından biridir.
Courts Design bu yazıcıyı müşteri raporları ve sunumların
yanı sıra, broşürler, doğrudan posta belgeleri ve pazarlama
ilanlarının da dahil olduğu tüm grafik tasarım işleri için
kapsamlı olarak kullanıyor.

Avantajları
Mac işletim sistemleriyle tamamen uyumlu olmasının yanı
sıra OKI C9600'ün en çok öne çıkan avantajlarından biri de
esnekliğidir. Cihazları günlük işlerinde kapsamlı olarak
kullanabilmesi Courts Design için oldukça önemli.

C9600'e yatırım yapmanın aynı zamanda ekonomik bir
tarafı da var. Courts Design daha önce, müşteri sunumları
gibi sıkışık teslim saatleri olan işleri dijital baskı ofislerine
gönderiyordu ve bu da haliyle fazla baskıya ve kaynak
israfına neden oluyordu.
Abbott, "OKI yazıcı, yüksek kaliteli belgeleri uygun maliyetli
şekilde ve istek üzerine üreterek tasarruf etmemizi
sağladı." diye ekliyor.

Gelecek
OKI C9600'e yatırım yapmak Courts Design'ın işlerinde
olumlu bir etki yarattı. Şirketin müşterilerine daha hızlı ve
daha verimli bir hizmet sunmasına yardımcı oldu. Ayrıca
kısa vadeli baskı işlerinin ofis içinde kalmasını sağlayarak
kar marjını yukarıya taşıdı.
Courts Design için en kapsamlı faydası ise rekabetçi bir
avantaj ortaya çıkarmasıydı. C9600, Courts Design için
muhteşem renkli belgeler üretmenin yanı sıra, bu üretimi
hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde yaparak
işletmenin rakiplerinin bir adım ötesine geçmesini sağladı.

Abbott, "C9600'ün esnek kağıt işleme özelliğinden de
faydalanıyoruz." diyor. "Cihazı sunumlardan yüksek kaliteli
CD etiketleri üzerindeki belge ayrıntılarına kadar her türde
baskı almak için kullanıyoruz. Bir önceki cihazımızın aksine
farklı kağıt boyutları, türleri ve dokuları arasında kolayca
geçiş yapıyor. Yeni materyal geliştirmek için harcanan
süreyi kendimize ayırmamıza olanak tanıyor."
OKI, Dijital LED’den Yüksek Çözünürlüklü Renk’e kadar yenilikçi baskı teknolojilerinde liderdir. Portföyümüzde, her boyuttan ve bütçeden
işletmenin baskı ve belge iş akışlarını optimize etmesini ve görsel odaklı, canlı, kaliteli baskı iletişimlere sahip olmasını sağlayan ödüllü ürünler
ve çözümler bulunmaktadır.
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