KULLANICI YORUMU
Makinenin yüksek dayanıklılığı ile birleşen
dakikada 160 sayfaya ulaşan yüksek
üretkenlik, üretim kapasitemizi önemli
ölçüde geliştirdi.

Baskı
hizmetleri

Daniele Lippi, IRISCO S.r.l., Firma Sahibi
IRISCO, dört üretim hattında özel şirketlere ve kamu kurumlarına baskı hizmetleri
ve belge yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Bu nedenle, özellikle insert ve basılı
posta hizmetleri ana işletmelerinde uzun süre çalışmaya devam edebilecek
ekipmanlarla yüksek düzeyde bir üretkenlik sağlaması gerekmektedir. IRISCO'nun
sahibi olan Daniele Lippi, RISO çözümlerinin şirketin artan talebi karşılamasına
nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor.

“RISO çözümlerini kullanmadan
önce, toner yazıcı çözümleri
kullanarak baskı yapardık. Ancak
üretim hatlarının kapasitesini
arttırma ihtiyacı, bizi daha
güvenilir baskı çözümleri aramaya
yöneltti.”
Hem renkli hem de siyah beyaz
işlem baskısı, doğrudan posta ve
tanıtım broşürü üretimi de dahil
olmak üzere, IRISCO çeşitli baskı
hizmetleri sunmaktadır.
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Via Partigiani d’ltalia, 127 50053 Empoli (FI) İtalya
Tel : +39-0571 594016
http://www.irisco.it
IRISCO Srl, 2011 yılından beri
baskı hizmetleri ve belge yönetimi
hizmeti vermektedir. Bugün, zarf
üretimi ve posta hizmetleri ile
birlikte doküman üretimi,
IRISCO'nun ana faaliyetleri
arasındadır. Basın merkezinde,
dört üretim hattı baskı için RISO
tarafından sağlanan çeşitli baskı
teknolojilerini kullanmaktadır ve
posta çıktılar profesyonel zarf
yerleştiricilerle hazırlanmaktadır.

Bu uygulamalar, büyük hacimli
adresleri ele almamızı, iletişimi ve
zarf baskısını kişiselleştirmemizi
gerektirir. Toplam baskımızın %85'i
zarfın içeriği ve %15'i de zarfın
kendisidir. Bu tür büyük hacimlerin
baskısı bir toner cihazı kullanarak
gerçekleştirildiğinde, aşırı ısı ve
mekanik arıza nedeniyle sık
aralıklarla hatalarla sonuçlanabilir
ve bu durum, verimlilikte düşüşün
yanı sıra büyük sıkıntılarına da yol
açar.
İş genişledikçe, baskı hacmi,
faturalar, iletişim belgeleri ve
çeşitli diğer dokümanların baskısı
ve bu çıktıların çoğunun zarflara
eklenmesiyle birlikte ayda 1,5
milyon kişiye özel doküman
kapasitesine
ulaştı.
Yüksek
kapasiteli besleyici ve istifleyici ile
EFI Fiery FS2000C kontrolörüne
sahip RISO ComColor GD9630, bu
talebi karşılamamızı sağlamakta.
Ayrıca, tarama ve endekslerle
dijital belge yönetimi talepleri
arttıkça, baskının şirketin işini
genişletmede önemli bir rol
oynadığı görülmekte.
Satış Temsilcisinin Yorumları
IRISCO ile ilişkimiz onlara RISO ürünlerinin
teknoloji ve yeteneklerini onlara gösterme fırsatı
bulmamız ile başladı. Bu vesile ile ilk RISO
ürünleri olan bir HC5500 cihazı kullanmaya
başladılar. Onlara sağlamış olduğumuz sağlam
destek ve kendini ispatlamış inkjet ürünlerimizin
yıllardır, IRISCO'nun sadakatini kazanmamızı
sağlamıştır. IRISCO RISO teknolojisinin
üstünlüğünü kabul etmiştir.
RISO’nun temel güçlü
yönleri olan üretim hızı ve
güvenirlik, IRISCO’nun
ihtiyaçlarını karşılamaya
devam etmemize yardımcı
olacaktır.

Alessio Molteni, DSM
RISOGRAPH ITALIA S.R.L.

Floransa'daki
RISO
satıcısı
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ile
gerçekleşen bir randevu sayesinde
RISO teknolojileri hakkında bilgim
oldu. RISO ürünlerinin yeteneklerini
görünce, bir RISO HC5500 satın
aldık.
Bu
renkli
yazıcının
güvenilirliği ve makul baskı
maliyetlerini görünce, kullanım
ömrünün sonunda HC5500'ü bir
RISO ComColor 7150 ile değiştirdik .
ComColor 7150 ise kullanım ömrü
sonunda ComColor FW5230 ile
değiştirildi ve bir diğer FW5230 ile
iki ComColor GD9630, yetenekleri
geliştirmek için eklendi. Gelecekte
gerçekleştirilecek olan genişleme
operasyonları için RISO hala aday
olmaya devam ediyor. Özellikle
kamu
yönetimi
alanında
sayısallaştırma talebiyle bile, baskı
hacimleri önem arz etmeye devam
edecektir. İstifleme kapasitesi, gibi
ek özelliklerin yanı sıra, RISO
ürünlerinin
üretim
hızı
ve
güvenilirliği
şirketimizin
ihtiyaçlarını
karşılayan
temel
güçlerdir.

ComColor Öncesi

ÖNCESİ

1. Yalnızca faturalar, iletişim ve çeşitli belgeler ile,
baskı hacmi daha düşüktü.
2. Toner yazıcı çözümleri, iç ısı nedeni ile makinelerin
geçici olarak kapatılması anlamına gelmekteydi.

ComColor Sonrası

SONRASI

1. Ticari zarfların kişiselleştirilmesi ve basılı posta
hizmetleri gibi ek hizmetler, otomatik istifleme ile
sağlanabilir hale geldi.
2. Renkli ve siyah beyaz şekilde dakikada 160 sayfalık
üretkenlik, daha kısa üretim süreleri anlamına geliyor.
3. Ayda 1,5 milyon kişiselleştirilmiş belgenin basılabilir
hale geldi.
4. Soğuk baskı işlemi teknolojisi, verimliliği engelleyen
makine kapanmalarını ortadan kaldırdı.

