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Durum
• Şirket, baskı tesisini çözücü
mürekkep olmadan çalıştırmasını
gerektiren sıkı bir çevre politikası
uygulama gereksinimi duyuyordu.
• Şirket, çözücüye alternatif olacak
bir baskı çözümü bularak, çok
yönlülüğü artırmak ve yüksek
kaliteli baskı standartları uygulamak
istiyordu.
• Müşteri tabanı memnuniyetini
sağlamak için baskı kalitesi
standartlarını sürekli kılmayı
amaçlıyordu.

Çözüm
• Su bazlı HP Latex Mürekkepleri
kullanan HP Latex 280 Yazıcısı,
kokusuz baskı sağlamanın
yanı sıra,1 son işlemin anında
tamamlanmasına ve müşterilere
hemen dağıtım yapılmasına olanak
tanıyor.

Sonuçlar
• Daha büyük baskı genişliği
sayesinde afiş, poster ve büyük
boyutlu grafikler gibi farklı iç ve dış
mekan uygulamalarını ürün gamına
ekleyebilme esnekliği elde etti.
• Daha geniş bir uygulama yelpazesi
yolunu açan; geçici kumaş ve duvar
kağıdı gibi çok çeşitli malzemelerin
üzerine baskı olanağı sağladı.
• İyileştirilmiş, çözücüsüz çalışma
ortamı elde edildi.

“HP Latex 280
Yazıcısının
eklenmesi, yalnızca
bilinen hassas
çevreciliğinin bir
sonucu olarak
değil, sunduğumuz
hizmetin
tamamında önemli
bir avantaj sağlıyor,
müşterilerimize
sunabileceğimiz
birkaç yeni
uygulama olanağı
yaratma özelliği de
önemli bir faktör.”
– Richard McCombe,
idari müdürü, Matic Media

“Matic Media; çok sayıda kamu kurumunu da kapsayan geniş
bir müşteri tabanına hizmet sunar; bu hizmeti sunarken,
çevreye duyarlı en iyi uygulamalara olan bağlılığımızı
her zaman ortaya koyar ve aynı zamanda söz konusu
kuruluşların kendi çevre hedeflerini karşılamasına da yardım
ederiz” diyor, İskoçya'da Glasgow kentinin yakınlarındaki
Coatbridge'de kurulu olan Matic Media Services Ltd'nin idari
müdürü Richard McCombe. “Müşterilerimiz sunulabilecek
en iyi hizmetin peşinde, bu da ekonomiklik ve belirli bir ürün
teslimi takviminin daha ötesinde bazı faktörleri kapsıyor.”
Matic Media bu yıl, çevreyi ön planda tutarak çalışmayla ilgili
bir politika geliştirdi ve solventli mürekkep kullanmayan bir
baskı tesisi devreye aldı. POS/POP basılı görsel teşhir ürünleri,
fuar standları, araç kaplamaları ve posterler gibi baskı yapılan
uygulama yelpazesinin genişliği düşünüldüğünde, bu hiç de
o kadar küçük ölçekte bir hedef değildi.
“Çevreye duyarlı yaklaşımımızı daha da güçlendirmek için
solventli yazıcılara göre daha iyi alternatifler arıyorduk
ve HP Latex Baskı Teknolojileri'ni kullanmaya karar verdik”
diye açıklıyor McCombe. “HP Latex 280 Yazıcısı, çevreye
duyarlılık sertifika ve ödüllerine sahipti ve elimizdeki
‘çevre dostu’ teknoloji yelpazemizle mükemmel bir
uyum gösteriyordu”.
20 kişinin çalıştığı Matic Media, solventli mürekkep
kullanmayan bir PSP olmak için önemli yatırımlar yaptı, ancak
McCombe'un da belirttiği gibi, yatırım buna değdi. Geçmişte
de çeşitli su bazlı mürekkep kullanan yazıcı deneyimine sahip
olan şirketin en son satın aldığı HP Latex 280 Yazıcısı, şirketin
HP Latex Baskı Teknolojileri ile ilk tanışmasıydı. Bu ürün, bir
HP Gold Preferred Partner ve HP Designjet Latex yazıcılarının
Birleşik Krallık'taki bir toptancısı olan CWE Solutions HP
bayisinden satın alındı.

Solventli mürekkep kullanmayan
“CWE Solutions'dan aldığımız profesyonel yardım ve
Sheffield ofislerinde bize yaptıkları canlı sunuma bağlı
olarak, tercihimizi HP Latex Mürekkebi'nden yana
kullandık, çünkü işletmemizin bu tercihle yalnızca çevreye
duyarlılık açısından değil, pek çok yönden de avantaj elde
edeceğinden emindik” diye açıklıyor McCombe.
“Yazıcı, yüksek kalitede ve fazla çeşitte ürün elde etmemize
olanak tanıdı. Bunun yanı sıra, CWE Solutions'ın da
açıkladığı gibi, baskı genişliği1 sunduğumuz ürünlere afişler,
posterler ve büyük boyutlu grafikler gibi farklı iç ve dış
mekan uygulamalarını ekleme olanağı sağladı”.
2,64 m (104 inç) genişlikteki HP Latex 280 Yazıcısı, dikkat
çekici basılı görsel teşhir ürünleri, duvar kağıdı ve tektil
baskısı için idealdir. Su bazlı HP Latex Mürekkebinin
temel bir avantajı, kokusuz baskı olanağı sağlamasıdır,2
bu PSP'lerin uygulama kapsamlarını genişleterek, daha
çekici çevre dostu profile sahip baskılar konusunda giderek
artan müşteri taleplerini karşılamalarına yardımcı olur.
Matic Media’nın ürün portföyüne en son eklenen ürünler
arasında HP Latex 280 Yazıcısı kullanılarak HP Latex
Mürekkebi ile basılan iç mekan tabelaları, duvar kağıtları
ve geçici kumaşlar yer alıyor.
Yeni yazıcı, kişiselleştirilen kanvas baskı, poster, duvar
kağıdı ve buzdolabı magneti üreten alt şirket olan
Photo Art Warehouse'u da destekliyor.

“Müşteriler resimlerini web sitemize yüklüyor, tercih
ettikleri bir tasarımı ve boyutu seçiyor ve birkaç iş günü
içinde sipariş ettikleri ürün kendilerine teslim ediliyor”
diye açıklıyor McCombe. “Son dokuz ayda 25.000'den
fazla fotoğraflı branda ürettik, bu sayı müşterilerimiz
kadar son kullanıcıların da yüksek kaliteli ürünlerimize
güvendiğini gösteriyor.
“HP Latex yazıcısı branda üzerinde tüm üretim işlerini
gerçekleştirebilir ve iyi bir iş akışı sağlayarak geceleri veya
hafta sonları gözetimsiz imalata olanak tanır. Bir başka
avantaj da, beklenmeyen bir sorun oluşması durumunda SMS
veya e-posta ile entegre otomatik bildirim özelliği” diye ekliyor.
Çevre duyarlılığı taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olan
Photo Art Warehouse, branda malzemesi olarak geri
dönüştürülebilir polyester kullanır ve uzatma tahtası olarak
kullandığı malzeme de Forest Stewardship Council (FSC®)
sertifikasına sahiptir.

Daha iyi çalışma koşulları
ve artan verimlilik
HP Latex 280 Yazıcısı ile kısa süreli baskı işleri bile karlı ve
ekonomik olabilir; Matic Media’nın verimliliği, baskı hızının
saatte 70 m2 değerine kadar çıkarılmasıyla artırılabilir.
“Yazıcı daha kurulumu yapıldığı gün, tüm afiş, branda ve
kumaş üretimimizi karşıladı; işler arasında çok hızlı geçiş
yapmamıza olanak tanıyarak yüksek kalitede iç ve dış
mekan grafikleriyle kısa süreli iş yelpazemizi genişletecek
biçimde üretim yapmamızı sağladı” diyor McCombe.
Diğer olumlu etkileri, operatörlerimizin günlük çalışmalarında
görülebilir. Şimdi artık operatörlerimizin yazıcının yanında
durarak, işi izlemesi ve zorunlu hallerde müdahale etmesi
gerekmiyor. Yazıcı, sürekli bir iş akışı sağlayarak kendi kendine
çalışır. Bu, bize bir sonraki baskı işimizi hazırlamak için
kullanabileceğimiz uzun bir süre kazandırır”.
Buna ek olarak, HP Latex Mürekkepleriyle çalışırken
operatörlerin eldiven veya koruyucu gözlük kullanması
gerekmez ve özel havalandırma da zorunlu değildir.3
“HP yazıcıda kullanılabilen ortam çeşitliliği sayesinde,
müşterilerimize artık geleneksel PVC tabela uygulaması
yerine çevreye duyarlı birkaç alternatif sunma olanağına
sahibiz ve ürün yelpazemizi kumaş ve tekstil baskısını
kapsayacak biçimde başarıyla genişlettik”.
Richard McCombe, baskı işinin işletmeyi farklı yönlerden
de büyüteceğinden emin:
“Geniş formatlı baskı hizmeti sağlayıcısı olarak yoğun bir
rekabetle karşı karşıyayız ve CWE Solutions'a danışmamız
HP Latex Baskı Teknolojileri tarafından sunulan olanakları
daha iyi anlamamıza yardım etti. Doğru donanımın
kullanılması, başarılı bir işletme ve memnun müşteriler
için temel bir faktör durumunda. HP Latex Yazıcısının
kurulması; yazıcının çok güvenilir olması ve inanılmaz bazı
özellikleri sayesinde bizi pek çok yönden destekleyecek.
“Bir diğer avantaj olarak da HP Latex Mürekkebi öne
çıkıyor, yazıcıdan çıktığı zaman anında kuruması önemli
bir özellik. Böylece gaz alma süresinin de planlanması
gerekmiyor. Tüm bu iyileştirmelerin işletmemize olumlu
katkı yapacağı konusunda umutluyum, solventli mürekkep
kullanmayan işletme olarak duruşumuzu sürdürmek
için iyi hazırlandığımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini
tamamlıyor McCombe.

1) HP Latex 280 Yazıcısı, 263 cm'lik (103,6 inç) bir baskı genişliğine sahiptir.
2) Bazı alt tabakaların kendilerine has kokusu olabilir.

Bağlanın.
hp.com/go/graphicarts
İş arkadaşlarınızla paylaşın.

3) HP Latex mürekkepler ile VOC’lere mesleki olarak maruz kalma konusunda ABD OSHA gereksinimlerini karşılamak için özel havalandırma koşullarının
sağlanması gerekli değildir. Özel havalandırma donanımının kurulması kararı, müşteriye aittir; belirli bir HP önerisi bulunmamaktadır. Müşteriler, yerel
gereksinimlere ve mevzuata bakmalıdır.
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