
KGM ja IDS.com valitsivat jo toistamiseen Xerox CiPress Production Inkjet -
tuotantotulostimen

Uudella liiketoiminnalla tavoitellaan entistä vaikuttavampia TransPromo-tuotteita

KGM:llä ja Intelligent Document Solutionsilla (IDS.com) on nyt käytössään kaksi Xerox CiPress® 500 Production Inkjet Systems -tuotantotulostinta, joiden
avulla yritykset kehittävät liiketoimintaansa ja tuottavat yhä vaikuttavampia markkinointisovelluksia asiakkailleen.

Molemmat yritykset käyttävät laitteen patentoitua vedetöntä mustetta sekä huokeaa päällystämätöntä offset-painopaperia. Tämä on taloudellinen tapa
tuottaa suuria määriä esim. lasku- ja TransPromo-tuotteita.

Ruotsalainen KGM, yksi Euroopan suurimmista tulostamisen kokonaispalveluita tarjoavista yrityksistä, luottaa CiPress-tulostimeen saavuttaakseen yhä
paremman tuottavuuden ja skaalautuvuuden miljoonille tulosteille, joita se tuottaa rahoituspalvelu-, vakuutus- ja telecom-asiakkailleen.

"Teemme tuntuvia sijoituksia saavuttaaksemme lisää markkinaosuutta ja pitääksemme toimintamme samanaikaisesti tuottavana. Toisen CiPress-
tulostimen käyttöönotto mahdollistaa ensimmäisen laitteen avulla saavuttamamme vauhdin ylläpitämisen", sanoo Göran Lönndahl, KGM:n toimitusjohtaja.

Painokoneiden avulla KGM johdattaa asiakkaansa staattisesta esipainetusta lomakevarastosta kohti sähköisen ja painetun viestinnän yhdistelmää.
Esimerkiksi Swedbank Robur, yksi KGM:n asiakkaista, palvelee suuria määriä asiakkaita eri ikäluokista. KGM vastaa tähän haasteeseen tuottamalla
sähköisiä tositteita tai tulostamalla CiPress-tulostimella materiaalia, jota tehostavat värikkäät kuvat ja grafiikat.  

Swedbank Robur on yrityksenä ympäristötietoinen – kuten monet muutkin KGM:n asiakkaat – ja arvostaa laitteen patentoitua hartsipohjaista
musteyhdistettä, joka helpottaa paperin kierrätystä. Xeroxin tulostin on ainoa nopea mustesuihkulaite, jolle INGEDE on myöntänyt sertifikaatin painovärin
poistosta eli siistauksesta tavalliselta paperilta.

Amerikkalainen IDS.com on markkinajohtaja sähköisten tiliotteiden ja turvapainon alalla. Yritys pitää CiPress-tulostinta tuotantotoimintaa tehostavana
kilpailuetuna. Yritys on kasvattanut tuottavuuttaan sekä saavuttanut kustannussäästöjä korvaamalla esipainetut arkit valkoisilla paperirullilla.
Käsittelyajoissa on tapahtunut parannuksia ja varastotilaa on voitu vähentää – molemmat ovat juuri niitä muutoksia, joihin IDS.com tähtäsi kahdella
laitteellaan.

”CiPress on oikea voimanpesä huippunopeassa väritulostetuotannossa. Juuri sitä tarvitsimme toimintamme uudistamisessa”, sanoo William Hayden,
IDS.comin toimitusjohtaja. "Nämä painokoneet varmistavat asemamme alan johtavana yrityksenä ja auttavat meitä päihittämään kilpailijat siirtyessämme
kohti tulevaa", kertoo William Hayden, IDS.comin toimitusjohtaja.

IDS.comin puheenjohtajan Wendy Lokkenin mukaan laitteiden värinlaatu, nopeus ja monipuoliset ominaisuudet ovat avanneet uusia mahdollisuuksia
markkinoilla. ”Meillä on mahdollisuus laajentaa kapasiteettiamme, mikä puolestaan luo hyvät edellytykset tuottojemme kasvattamiseen."

”Asiakkaat, joilla on käytössä useita laitteitamme – nykyään jopa viisi – ovat selvä osoitus CiPress-tulostinten kasvavasta markkinasuosiosta. Tähän on
syynä se, että tulostimet tarjoavat vakuuttavia tulosteita”, sanoo Dustin Graupman, Xeroxin Inkjet-liiketoiminta-alueen varapääjohtaja. "Markkinasuosio on
myös vahvistus siitä, että CiPressin kaltainen, yksinomaan tavallista paperia hyödyntävä ratkaisu toimii. Solid ink -teknologian mahdollistama tasainen
värinlaatu puolestaan maksimoi asiakkaamme toimintakyvyn – alustasta ja käyttökerrasta toiseen."

Xeroxin FreeFlow® Print Server auttaa molempia yrityksiä lisäämään tuottavuuttaan, sillä se hoitaa monimutkaisia ja vaihtelevia tehtäviä,
tulostusnopeudesta tinkimättä. Tämän lisäksi tulosteiden tasalaatuisuus kahden laitteen välillä on taattu. Siitä vastaavat palvelimen edistynyt värienhallinta
sekä laitteiden luotettavat tuotanto-ominaisuudet.

Xerox

Xerox on kansainvälinen liiketoimintapalvelujen, teknologian ja dokumenttihallinnan asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä uudistamaan tapoja joilla
liiketoimintaprosesseja ja tiedonkulkua hallinnoidaan. Xeroxin pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Norwalkissa, Connecticutissa. Yrityksen yli 140 000
työntekijää palvelevat asiakkaita yli 180 maassa. Xerox tarjoaa liiketoimintapalveluita, painatusratkaisuja, työkaluja ja ohjelmistoja tiedonkäsittelyyn, aina
datasta dokumentteihin. 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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