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Aika ja paikka lukivat paksuilla kirjaimilla lasilevylle kirjoitettuna: 10-22-38 Astoria. Kopio oli hieman epäselvä, mutta kopio silti – maailman ensimmäinen
xerograafinen kopio.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 75 vuotta siitä, kun Chester Carlson loi tuon ensimmäisen xerograafisen kuvan New Yorkin Queensissä. Vaatimaton keksintö
johti sittemmin Xeroxin ja kokonaisen teollisuuden syntymiseen. Edelleenkin useimmat maailman tulostimet ja kopiokoneet perustuvat juuri tämän
xerograafisen prosessin hyödyntämiseen.

Fyysikko- ja lakimieskoulutuksen saaneen keksijä-Carlsonin muistikirjasta löytyvät merkinnät hänen moninaisista keksinnöistään aina pyörivästä
ilmoitustaulusta valumisurilla varustettuun sadetakkiin sekä kengänpuhdistuskoneeseen.

Carlsonin merkittävä keksintö ja utelias luonne ovat vaikuttaneet tapaamme tehdä töitä jo useita vuosikymmeniä. Xerox onkin käynnistänyt nyt juhlavuoden
tämän yrityksen historiassa ja myös tulevaisuudessa vaikuttavan innovaation kunniaksi. Juhlavuosi tulee näkymään vuoden aikana erilaisissa
yhteyksissä.  

”Niin kuin monissa muissakin yrityksissä, jotka viettävät merkkipäiväänsä, kääntyvät meidänkin ajatuksemme historiaan, mutta vain hetkeksi. Todellinen
juhlan aihe on kuitenkin tulevaisuudessa ja miten tulemme jatkossakin helpottamaan työn tekemistä”, sanoo Xeroxin pääjohtaja Ursula Burns. ”Siksi
juhlavuotemme teemana on: Seuraavat 75 vuotta.”

Carlson halusi löytää kokeiluillaan tavan ”tehostaa toimistotyöntekijöiden työtä, tehdä siitä hieman yksinkertaisempaa ja vähemmän tylsää”.  Xerox on
muuttunut vuosien saatossa sekä kooltaan että toiminnaltaan, mutta sama johtoajatus on säilynyt edelleen. Yrityksen insinöörit ja tiedemiehet kehittävät
jatkuvasti tapoja, jotka tekevät työstä – ja elämästämme – hieman yksinkertaisempaa.

Xerox juhlii myös 50. vuottaan Suomessa

Ensi vuonna tulee myös kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Xerox tuli Suomeen yhtenä ensimmäisistä kansainvälisistä teknologiayrityksistä. Tulevana vuonna
myös Xerox Suomi juhlii innovaatioitaan ja juhlavuottaan työn merkeissä – yhdessä kumppaniensa ja asiakkaidensa kanssa.

Xerox Europe
Jo 75 vuoden ajan, xerografian keksimisestä lähtien, Xerox on auttanut yrityksiä yksinkertaistamaan työnkulkua. Olemme liiketoimintaprosessien ja
dokumentinhallinnan johtava osaaja maailmassa ja autamme työnkulun  tehostamisessa niin, että yritykset voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa.
Xeroxin pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Norwalkissa, Connecticutissa. Xeroxin 140 000 työntekijää palvelevat asiakkaita yli 160 maassa tarjoten
palveluita, tulostusratkaisuja ja ohjelmistoja yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille. Lisää osoitteessa www.xerox.com.

Xerox Europella on tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus
sijaitsee Ranskan Grenoblessa.
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