
Xerox® IJP 2000 מדפסת פורמט רחב

אל תפספס את ההזדמנויות 
הגדולות.



עד כמה גדולה ההזדמנות שניצבת בפניך? וכמה היא רחבה?

שוק ההדפסה בפורמט רחב הולך וגדל, כיוון שהצורך לעשות את ההבדל הופך משמעותי יותר מתמיד. הלקוחות 
מעוניינים ליצור רושם משמעותי. והם צריכים להגיב במהירות כיוון שהאיטיות כבר אינה משחקת תפקיד בשום תוכנית 

אסטרטגית. עד כה, השגת תוצאות גדולות לא היוותה בעיה במקרה של הפורמט הרחב. אבל מהירות? ומה באשר לצורך 
לעשות כן ביעילות ובעקביות - יום אחר יום, שבוע אחר שבוע? ללא ספק, מדובר באתגר של ממש.

התחל לחשוב בגדול. מהר. 

כעת תוכל להפיק תועלת מנקודת המפגש של 
איכות ושל כמות - הנקודה שבה תוצאות גדולות 
ומהירות כבר אינן מהוות בעיה. נקודה זו נקראת 

'מדפסת פורמט רחב Xerox IJP 2000'. מדפסת 
זו עומדת בדרישות השוק לזמני סבב מהירים של 

יישומים איכותיים בפורמט רחב, מכל סוג שהוא. היא 
גם נותנת מענה לצורך שלך להשאיר את העבודות 

בתוך הארגון ולהבטיח רווחיות נאותה בצד שביעות 
רצון של הלקוחות.

כולנו יודעים, כי בעבר הסכמנו לפשרות. עבודות 
הדפסה בפורמט גדול עם סבבי עבודה בינוניים עד 
גדולים לא השתלבו בקלות בזרימת העבודה שלך - 
במיוחד כאשר היה במדובר בתאריכי יעד של הרגע 

האחרון.

כעת יש לך הזדמנות. מדפסת הפורמט הרחב 
IJP 2000 של זירוקס מאפשרת לך להעביר עבודות 

רבות יותר דרך בית הדפוס שלך ולספק אותן 
ללקוחות המרוצים במהירות גדולה יותר. היא אף 
מאפשרת לך להפסיק להתייחס לעבודות הפורמט 
הרחב כאל משימות של "בואו נגמור עם זה ונספוג 

את הפגיעה בפרודוקטיביות" ולנקוט בגישה של "בואו 
נרשים את הלקוחות ונייצר רווחים".



עד כמה גדולה ההזדמנות שניצבת בפניך? וכמה היא רחבה?

חשוב מהר. ועכשיו - אפילו מהר מתמיד. 

בניגוד למדפסות הזרקת דיו אחרות, אשר זקוקות 
לראש הדפסה נע, מדפסת הפורמט הרחב 

Xerox IJP 2000 מצוידת בחמישה ראשי הדפסה, 
אשר מסודרים במערך קבוע למלוא רוחבה של 

מדיית ההדפסה. הם מזריקים בו-זמנית ארבעה 
צבעי דיו - CMYK - בטיפות זעירות במיוחד של 1.3 

פיקו-ליטר, אשר יוצרות תמונות מרהיבות במעבר 
יחיד. 

מבחינת הלקוחות שלך, אשר זקוקים לאיכות 
מרשימה המושגת דרך פרטים עדינים, קווים חלקים 

וצבעים עזים, מדובר ביכולת משמעותית במיוחד. 

העניין הופך משמעותי עוד יותר כשלוקחים בחשבון 
את שיפור המהירות שמושג דרך הדפסה במעבר 

יחיד - כאשר מדובר במהירויות הדפסה של עד 
420 מטרים רבועים לשעה, עבודות שהצריכו עד 

5 שעות עבודה במדפסות הזרקת דיו מרובות 
מעברים מבוצעות כיום בתוך 5 דקות בלבד... ואילו 

פוסטרים מודפסים בתוך פחות מ-5 שניות!

שמור על זרימת עבודה רציפה בפורמט 
רחב.

מעבד ה- +Caldera GrandRIP , שמצויד בעוצמת 
עיבוד המאפשרת טיפול בעבודות המורכבות ביותר, 

מבטיח שהמדפסת שלך תמשיך לפעול במלוא 
המהירות. 

צור בקלות זרימות עבודה והגדרות הדירות ונהל 
את עבודות ההדפסה שלך באמצעות ממשק 

אינטואיטיבי, אשר מאפשר לגרור ולשחרר 
קבצים לתוך המדפסת. תכונות רבות עוצמה של 
קומפוזיציה וניהול צבעים מאפשרות להבטיח, כי 

לא תתפשר על פרודוקטיביות לטובת האיכות. לא 
זו בלבד שאתה משיג תוצאות במהירות - אתה גם 

משיג את התוצאות הנכונות.

הפק את המירב מכל דקת ייצור.

חלק מן האתגר המאפיין את עבודות ההדפסה בפורמט 
רחב טמון בעובדה, כי הן עלולות להוות גורם מעכב 

בתהליך העבודה - ובתהליך יצירת הרווחים שלך. 
זו בדיוק הסיבה שתכננו את המדפסת הזו כשיכולת 

הפעולה הרציפה למעשה מובנית בה. מכלי הדיו, בעלי 
הקיבולת של שני ליטרים, מאפשרים לך להמשיך לעבוד 

לאורך זמן. הקיבולת הנתמכת של ארבעה גלילים 
מאפשרת עד 600 מטרים של מדיית הדפסה בעת 

שימוש בגלילים ברוחב 1,067 מ"מ - נייר, ויניל, בד או 
פילם. המערים בעל הקיבולת התעשייתית מאפשר 

סידור של עד 150 גיליונות מודפסים.

צור רושם עז עוד יותר בעזרת שיווק ממוקד 
בקלות. 

ללא ספק, עבודות הדפסה בפורמט רחב יוצרות 
רושם משמעותי. אבל מה קורה כאשר אתה יכול 
להוסיף גם תמונות ומסרים, הממוקדים בצרכים 

שיווקיים, אזוריים או דמוגרפיים ספציפיים, או 
באירועים מסוימים? בבת אחת, סבב עבודה של 
200 הדפסות הופך לסבב של 200 הזדמנויות 

מכירה פרטניות עבור הלקוח שלך.

סוג זה, של הדפסת נתונים משתנים, יכול להשפיע 
בצורה משמעותית על השוק - וגם על השורה 
התחתונה שלך. מדובר בעוצמה שאינה זמינה 
 IJP-במקרה של הדפסת אופסט. אבל בזכות ה
 Xerox FreeFlow® VI Design 2000 ותוכנת

Express המשימה הופכת קלה מתמיד - הכללה 
של מסרים מותאמים אישית ורלוונטיים, מתן מענה 

ללקוחות רבים יותר, העלאת ערכה של כל עבודה 
והגדלת הרווחים. 

הגיע הזמן. עם מהירויות הדפסה של עד 
420 מטרים רבועים לשעה, באפשרותך לסיים 

עבודות בתוך דקות ולא שעות - ואף לקבל 
עבודות רווחיות נוספות, לעתים קרובות יותר.



מדפסת אחת. תשובות רבות. 

בעבר, הפקת כמויות גדולות של עבודות הדפסה בפורמט רחב הייתה כרוכה בפשרות - היא הצריכה מספר 
מדפסות, מספר מעברים דרך מכשירים אחרים ומספר ימים על מנת לתת מענה אפילו לדרישותיו של לקוח יחיד. 

 Xerox IJP אין פלא, אפוא, שלעתים התייחסו לעבודות אלה כאל בעיה. אבל במקרה של מדפסת הפורמט הרחב
2000, מדובר בהזדמנות ממשית לרווח.
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שילוטנקודת מכירה 

כרזות

פוסטרים

כעת באפשרותך להפיק מגוון עבודות בעלות ערך גבוה באיכות מרהיבה, על מגוון רחב של מדיות 
 stoplight-ו backlit הדפסה, החל בנייר מצופה, סאטן, נייר מבריק ומצע דביק, דרך פילם מסוג
וכלה בוויניל, אריג לכרזות ומצע גב כחול. תוכל להשאיר ערך משמעותי יותר - כמו גם רווח גדול 
יותר - בעסק שלך. באפשרותך לאחד מספר מכשירי הזרקת דיו ולחסוך בגדול בדיוק במקומות 

המשמעותיים ביותר: טביעת רגל, עלויות תחזוקה וכוח אדם. תוכל לומר "כן" לעבודות רבות יותר, 
ו-"כן" להזנקת העסק שלך קדימה. 

תוכל גם להשתמש במדפסת הפורמט הרחב Xerox IJP 2000 כדי לקדם את העסק שלך לרמה חדשה וגבוהה יותר - 
רמה שבה די בשעה אחת ביום כדי להשיג החזר השקעה. השעות הנותרות ביום מבטיחות החזר רווחים.   


