
KULLANICI YORUMU
NCR Kağıt Üzerine Baskı Kolay Hale Geldi
Daha önce kullandığımız makinelerle NCR kağıt üzerine 
baskı yapmak, müşterilerimize sağlayabileceğimiz kaliteyi 
sınırlandırmaktaydı. RISO ComColor ile, artık ihtiyacımız 
olan hız ve kalitede NCR kağıt üzerine çıktı verebiliyoruz.

Krishnappa UC, Direktör, Pentaplus Printers Private Limited

Pentaplus Printers kısa bir zaman zarfında NCR kağıt üzerine milyonlarca sayıda 
baskı yapmaktadır, ancak nokta vuruşlu baskı kaliteyi etkiler ve lazer yazıcılar da 
duman yayar. Ancak RISO ComColor ile, ihtiyaç duyulan kalite, hızdan ödün 
vermeden elde edilebiliyor. Pentaplus Printers Direktörü Krishnappa UC, RISO'nun 
şirketin NCR baskı işinin kalitesini ve verimliliğini nasıl artırdığını anlatıyor.

Nokta vuruşlu baskı bize ihtiyaç 
duyduğumuz kaliteyi sağlayamadı. 
Lazer yazıcı kullanımı ise, sıkışma 
veya kıvrılma olmaksızın ince NCR 
kağıt beslemesinin mümkün 
olmamasından dolayı dumana 
neden olur. 

ComColor 2150'ye geçtiğimizden 
beri, ile NCR kağıt üzerine barkod ve 
numaralandırma 10 milyondan fazla 
yaprak çıktı ile kırmızı renkli olarak 
180 GSM kağıda yarım milyon 
yaprak ürettik. Her şeyden önce, 
bitmiş ürünü müşterilere ihtiyaç 
duydukları kalitede zamanında 
sağlayabiliyoruz. NCR baskısına 
olan talep artıyor ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi 
kalite ve üretkenlikle karşılamak 
bizim için bir öncelik. Talep, mevcut 
ekipmanın kapasitesini aştığında, 
ek ekipman seçerken RISO markası 
listenin en üstünde olacak.

Müşterilerimiz için NCR kağıt 
üzerine rakamlar ve barkodlar 
basmaktayız ve bir milyon sayfa için 
geri dönüş süresi 20 gün kadar kısa 
olabilir. 

NCR kağıt incedir, dolayısıyla bu 
kağıdı işleyebilecek yazıcı türleri 
sınırlıdır. Nokta vuruşlu baskı kalite 
düşüklüğüne neden olur ve lazer 
baskı besleme sorunları ile birlikte 
duman ve ısı yaratır. Lazer baskı 
aynı zamanda çok fazla ısı 
oluşumunu da beraberinde getirir, 
bu yüzden cihazlar kağıt ile başa 
çıkabilse bile bu sefer de klimaya 
yatırım yapmak zorunda kalırdık. 

Artık,NCR kağıt üzerinde, ihtiyaç 
duyduğumuz hızlarda, büyük 
verimlilikle, değişken veri baskı 
işlerini gerçekleştirebiliyoruz. 
Bunun da ötesinde, düşük bakım 
maliyetlerinin ve klima ihtiyacının 
giderilmesinin faydalarını 
görüyoruz. 

RISO'nun bize neler sunabileceğini 
görmeye karar verdik. Satış 
temsilcisi NCR kağıt üzerinde 
gerçek bir baskı işlemini 
gerçekleştirdi ve bunu görünce 
sadece bir satış konuşmasına dayalı 
bir yatırım riski almaktan öte, 
ComColor'un ihtiyaçlarımızı 
karşılayabileceğinden emin olduk. 
RISO çalışanları da, verimliliği en 
üst düzeye çıkarmak için makinenin 
ince ayarlarının yapılmasına 
yardımcı oldular. Eylül 2014'te 

RISO satış standını ziyaret etmeye 
davet edildiğimizde, RISO'nun bize 
neler sunabileceğini görmeye karar 
verdik. Satış temsilcisi NCR kağıt 
üzerinde gerçek bir baskı işlemini 
gerçekleştirdi ve bunu görünce 
RISO satış standını ziyaret etmeye 
davet edildiğimizde, 
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Pentaplus Printers, kurulduğu 1990 
yılından bu yana Bangalore ve 
Mumbai'deki şirketlerin baskı 
gereksinimlerini karşılamaktadır. 
Müşterileri için eksiksiz baskı 
çözümleri sunan şirketin 100 
çalışanı, dahili kullanım için formlar, 
antetli kağıtlar ve diğer 
materyallerin yanı sıra harici 
kullanım için posterler, broşürler, 
dergiler ve diğer pazarlama 
materyalleri üretmektedir.

Pentaplus Printers, NCR kağıdına baskı 
yapmaları gerektiğini ifade etti. Onlara 
ComColor'un neler yapabileceğini söylemek 
yerine, makinenin yeteneklerini gösterdik ve 
çıktı sürecinin nasıl olduğu konusunda bir 
fikir verdik. Makinenin müşteriye kurulumu, 
sadece operasyonu başlatmaya hazır hale 
gelmenin ötesine geçti.İnce ayarlar yaptık ve 
böylece makine kullandıkları kağıda göre 
çalışacaktı. Bu sayede 
Pentaplus'un mümkün olan 
en yüksek verimi,
alabilmesini sağladık.

Profil Satış Temsilcisinin Yorumları

Jayakrishnan K, Satış Müdürü,
Riso India Private Ltd.

ComColor Öncesi ÖNCESİ

SONRASI
1. NCR kağıt üzerine, yalnızca ComColor tarafından 
sunulan yüksek hızlarda baskı mümkündür.
2. Bakım maliyeti çok düşüktür.
3. Verimlilik her zamankinden daha yüksektir.
4. Klima gerekli değildir.
5. Sıkışma ve bükülme nadiren meydana gelmektedir.

ComColor Sonrası

Önceki makineler NCR kağıdına baskı yapabiliyorken, 
numaralandırma ile ilgili sorunlar yaşanıyordu. Ayrıca, 
darbeli baskı müşterilerin talep ettiği kaliteyi 
sağlamıyordu. Lazer baskısı düşünüldü ancak NCR 
kağıdına yazdırılırken çıkan duman, kötü bir çalışma 
ortamına neden olabilir.

Baskı
hizmetleri


