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OKI, DIGIHOUSE'a en iyi
ofis içi çözümü sunuyor
Müşteri Hakkında
DIGIHOUSE, temel marka çalışması
ve tasarımdan, geniş kapsamlı ve çok
kanallı pazarlama kampanyalarına

Zorluk
DIGIHOUSE olarak taslaklardan son baskı dosyalarına kadar tüm işlerini ofis
içinde üreten ajans, ofis içi prova çözümünün yanında mümkün olan en yüksek
seviyede renk tutarlılığına sahip sunum baskısı kalitesi sunan yeni bir cihaz
arıyordu.
DIGIHOUSE için birinci öncelik, logo taslakları ve katalog düzenleri gibi prova
materyalleri için oldukça önemli olan yüksek kaliteli çıktıydı. Ajans, çok çeşitli
ortam türleri ve boyutlarla uyumlu, çok yönlü ortam işlemenin yanı sıra, bir
renk yönetim uzmanıyla tüm yazılım sistemlerinde ayarlama yapılmasına
ihtiyaç duyuyordu. DIGIHOUSE yalnızca kalite, hız ve çok yönlülük sunan bir
cihaz değil, aynı zamanda uygun maliyetli bir cihaz arıyordu.
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kadar çok çeşitli hizmetler sunan bir
medya tasarım ajansıdır. Ofisi Viyana'da
bulunan ajansın farklı uzmanlardan
oluşan ekibi; bağımsız projeler veya
uçtan uca pazarlama kampanyaların bir
parçası olarak, web siteleri, çevrimiçi
mağazalar, mobil uygulamalar, afişler
ve çeşitli grafikler tasarlamak, üretmek
ve uygulamak üzere çalışmaktadır.

"	OKI C9650 ile harici baskı merkezlerine ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli, renk
doğruluğuna sahip düzen ve provaları ofis içinde muhteşem bir fiyat-performans
oranıyla üretebiliyoruz."
Christoph Aspacher, DIGIHOUSE Genel Müdürü

Christian Steiner, DIGIHOUSE

DIGIHOUSE'un çözüm ortağı olan dp3'ün desteğiyle ajans,
birkaç cihazı inceledi ve ofis içi prova ile düzen baskısı için
bir çözüm sunan OKI C9650 renkli yazıcıyı kullanmaya karar
verdi.

Çözüm
OKI C9650, DIGIHOUSE gibi yoğun çalışma temposuna
sahip, yüksek talebin olduğu çalışma ortamlarına bile
uyum sağlayabilen; hız, hacim ve esneklik özelliklerine
sahip yüksek performanslı bir A3 renkli yazıcıdır. Benzer
özelliklere sahip tipik bir yüksek kapasiteli üretim
makinesinden yaklaşık yüzde 90 daha düşük fiyatıyla
oldukça uygun maliyetli bir cihazdır.
OKI C9650, OKI'nin tescilli renk yönetim yazılım
bileşenlerini de içermektedir. Böylece standart provadan
biraz daha fazla toleransa sahip, uyarlanmış mürekkep
püskürtme ISO standardı olan doğrulama provası üretmek
için kolayca ayarlanabilir. Sonuç olarak sunum çıktılarında
görülen renkler, son dosyalarla aynı olur.

Avantajları
DIGIHOUSE, OKI C9650'yi kullanmaya başladığından beri
mükemmel renk doğruluğu, tamamen ofis içi üretim ve
muhteşem fiyat-performans oranıyla sunum oluşturma
yeteneği kazandı. En iyi sonuçlar için ince ayrıntılı üstün
görüntü baskısı sunan OKI'nin ödüllü LED teknolojisiyle
yüksek kaliteli baskı mümkün hale geldi. Cihaz,
DIGIHOUSE'taki tasarım ekibinin, özel ve yüksek doğruluğa
sahip renk eşleşmesi için renk profillerini cihazın dahili
sabit disk sürücüsüne indirebilmesini sağlayan entegre
Graphic Pro renk yönetim yazılımına sahiptir.

DIGIHOUSE'un genel müdürü Christoph Aspacher, "Biz,
başarıyı öncelikle işlerimizin kalitesinden elde eden
küçük bir ajansız." diyor. "Bu durumun önemli bir yanı,
müşterilerimize ilk taslaktan itibaren profesyonel ve
güvenilir taslaklar sunabilmemiz. OKI C9650 ile harici
baskı merkezlerine ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli, renk
doğruluğuna sahip düzen ve provaları ofis içinde muhteşem
bir fiyat-performans oranıyla üretebiliyoruz."
İş kartları ve kitapçık gibi küçük baskı materyalleri, daha
büyük formatlar ve daha kompleks ortamlar da dahil
olmak üzere ajansın tüm işlerini ofis içinde prova etmesini
sağlayan ve A6'dan A3+'ya kadar boyutlarla, 64'ten
300 g/m2'ye kadar ağırlıklarla uyumlu olan yeni cihaz,
DIGIHOUSE'a muhteşem bir ortam işleme imkanı sunuyor.
A3+ boyutuna baskı yapabilme özelliği, küçültmeye gerek
kalmadan taşma payı bırakılmış baskı düzenleri için de
kesinlikle faydalıdır.
Personelin farklı bir ortam türünde baskı alması
gerektiğinde her defasında yazıcıya kağıt koymasına gerek
kalmamasını sağladığından, birden çok yüksek kapasiteli
kağıt çekmecesi, DIGIHOUSE'taki iş akışının sorunsuz
devam etmesine olanak tanıyor.

Gelecek
DIGIHOUSE, OKI C9650'nin yalnızca kalitesi ve çok
yönlülüğünden değil güvenilirliğinden de yararlanıyor. OKI
C9650, kesintileri en aza indirmek ve sorunlara anında
çözüm bulmak için bir sonraki gün yerinde servis hizmeti ve
üç yıllık garanti sunuyor.

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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