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Xerox® Versant 2100 je od základu nový digitální produkční tiskový stroj se všemi 
nejnovějšími technologiemi, který vám za všech okolnosti umožní udělat vice. Jak? 
Především je to automatizace tisku, díky které bude vaše práce snadná, přesná a efektivní. 
S rostoucím požadavkem trhu na malé série a rychlou obměnu lze dosáhnout úspěchu, 
pouze pokud budete schopni zpracovat mnohem větší počet zakázek za směnu a den než 
v minulosti. A klíčem k efektivnímu dosažení tohoto cíle je automatizace tisku.

Produkční tiskový stroj Versant 2100 Press vám pomůže vyjít vstříc zvýšeným nárokům 
zákazníků. Protože další věc, která se nemění, je obchodní tlak. A do budoucna poroste.

Produkční tiskový stroj Versant 2100 Press vám pomůže na tyto trendy reagovat s větší 
jistotou. Výkonněji. Kvalitněji. Flexibilněji. S lepšími výsledky.

Každá fi rma se snaží udělat víc. Každý má svou vlastní defi nici 
slova „víc“. Ale způsob, jak toho dosáhnout, zůstává stejný.
Xerox® Versant™ 2100 Press.
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Tajemství, jak dosáhnout lepších výsledků?
Výkon. Kvalita. Flexibilita. Správná řešení.

Při někoho znamená méně více.
V závislosti na okolnostech a jedinečných 
požadavcích vaší fi rmy se můžete zaměřit 
na méně – menší náklady v každodenním 
provozu. Snížení nákladů je jedním z důležitých 
faktorů přežití – v každé situaci. Snížení 
nákladů zvýší vaši konkurenceschopnost, 
protože můžete stanovit vlastní ceny a budete 
imunní proti vzestupným a sestupným 
tendencím trhu. 

Xerox® Versant™ 2100 Press vám pomůže 
zefektivnit provoz, zvýšit konkurenceschopnost 
a přilákat více zákazníků: 

•  Budete méně plýtvat, protože budete 
tisknout přesné množství.

•  Budete mít méně prostojů, protože služba 
Xerox® Connect Advantage vám zajistí 
stálou dostupnost tisku

•  Budete efektivnější, protože se sníží počet 
operací a zásahů obsluhy.

•  Zkrátíte dobu vyřízení zakázek, protože 
méně pokusů a omylů znamená, že zakázky 
rychleji zpracujete a rychleji je odevzdáte 
zákazníkům.

•  Automatizované pracovní postupy 
znamenají snížení nákladů na pracovní sílu 
a přesnější výstupy.

Pro jiné více znamená více.
Udělat více práce než včera je ideální způsob, 
jak odlišit svou fi rmu a obstát v konkurenčním 
boji externího prostředí a zároveň vyhovět 
internímu tlaku na snižování nákladů. Pokud 
svým zákazníkům nabídnete další možnost, jak 
si udržet své zákazníky a získat nové, stanete 
se pro ně tím nejlepším a nepostradatelným 
partnerem.

Versant 2100 Press vám pomůže stát se 
významným partnerem díky svým jedinečným 
schopnostem:

•  Vynikající výkon – větší objem vytištěných 
materiálů za hodinu, směnu a den

•  Automatizované pracovní postupy – méně 
pracovních stanovišť, méně manipulace 
a větší inteligence je motorem automatizace 
a zkracuje dobu přípravy

•  Integrované komunikační prostředky – 
zvýšení účinnosti materiálů všech zákazníků 
zhotovením multimediální publikace pomocí 
digitálního tisku

•  Větší odezva – na tištěné materiály určené 
k motivaci spotřebitelů

•  Větší kvalita – tisk i těch nejnáročnějších 
propagačních materiálů ve vysoké kvalitě 
za kratší dobu

Dobře víme, co je pro vás důležité.
Máme zkušenosti v mnoha dalších věcech, 
které jsou pro vaše podnikání důležité. Úspora 
nákladů. Vyšší tržby. Větší produktivita. 
Mluvíme jazykem vašeho podnikání, protože 
ho používáme každý den. A tuto zkušenost 
jsme vtělili do tiskového stroje Versant 2100 
Press.
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Chcete-li se vypořádat s rostoucím 
tlakem, potřebujete větší výkon. Klíčem je 
automatizace.

Změny na trhu poskytování tiskových služeb zvýšily nároky, kterým musíte čelit každý 
den. Rychlejší obměna. Větší konkurence. Cenové války. Vnitropodnikové snižování 
nákladů. Online distribuce. Prostě již nelze podnikat stejně jako v minulosti.
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Změnila se sama podstata tisku, jeho 
složitost, naléhavost, individuální přizpůsobení 
a četnost.

To vše přispívá k potřebě zpracovávat 
mnohem více tiskových úloh za den, než tomu 
bylo v minulosti. Roste tak tlak na všechny 
osoby celého procesu – od prodejců, kteří 
zajišťují zakázky, až po zaměstnance, kteří 
mají na starosti samotný tisk.

Určitě již dobře víte, že to znamená větší tlak 
od začátku do konce. Větší tlak na obstarání 
zakázek. Větší tlak na jejich zpracování.

Ale také více příležitostí
Se správnými nástroji však toto nové prostředí 
znamená větší příležitosti. Je to prostě proto, 
že jen málo lidí v oboru pochopilo, co tato 
změna znamená a co potřebuje. 

Znamená to automatizaci
Pokud se přizpůsobíte rychle rostoucí poptávce 
po malých sériích, rychlém zpracování zakázek 
a individuálním přizpůsobení tisku a budete 
muset denně vytisknout stovky zakázek, aby 
se vám vrátily vynaložené investice, může se 
ukázat nepříjemná skutečnost. Padesát až sto 
či více zakázek za den prostě nelze zpracovat 
metodami, které se používaly v minulosti.

Plně automatický tiskový stroj Xerox® 
Versant™ 2100 Press umožňuje produktivní 
tisk velkého počtu menších zakázek, které jsou 
pro současný trh typické.

• Automatizace urychluje nastavení tisku 

• Automatizace usnadňuje dosažení 
vynikajících a konzistentních barev

• Automatizace otevírá nové možnosti pro 
různá dokončovací zařízení

Nelze pracovat více než 24 hodin 
denně. Ale lze stávajících lépe 
využít 24 hodin.
Ke zvýšení výkonu lze využít omezených 
časových možností násobených provozem 
na směny a zpracování zakázek všech 
zákazníků. 

Tiskový stroj Versant 2100 Press zvýší 
v mnoha oblastech váš výkon integrovanými 
pracovními postupy, přesnou automatizací, 
podporou široké škály médií a výraznou 
kvalitou obrazu. 

Volba výkonných pracovních 
postupů
Vaše pracovní postupy jsou jedinečné – jsou 
kombinací zákazníků, požadavků, tiskových 
úloh a procesů typických právě pro vaši fi rmu. 
Právě proto nabízíme výběrové tiskové servery, 
které lze kombinovat s celou řadou aplikací 
a řešení, pomocí kterých můžete vytvářet 
vlastní pracovní postupy a dosahovat tak 
velmi efektivních výsledků. 

Tiskový server Xerox® FreeFlow®

Tento extrémně rychlý, výkonný a snadno 
ovladatelný tiskový server s technologií Xerox® 
Confi dentColour zajišťuje vylepšenou správu 
barev a na vyžádání poskytuje funkce pro 
digitální produkci. Správu úloh usnadňují 
vestavěné funkce, jako je programování 
výjimek stránky, přeposílání tiskových úloh 
a individuálního nastavení tiskových front.

Tiskové servery Xerox® EX 
a Xerox® EX-P 2100, powered by 
Fiery®

Tiskové servery Xerox® EX a EX-P 2100 mají 
výkonné funkce, jako je podpora Adobe® 
PDF Print Engine®, které umožňují vytvářet 
složité a působivé tisky. Rozsáhlé nástroje 
pro správu barev EFI® ColorWise® umožňují 
produkovat konzistentně jasné a zářivé výtisky, 
bez ohledu na zkušenosti uživatele se správou 
barev. Mimořádně plynulé přechody, 10bitové 
vykreslování a zcela nové stochastické 
rastrování poskytuje dokonalý prožitek z Ultra 
HD rozlišení. Tiskový server EX-P je vybaven 
technologií HyperRIP, která je až o 40 % 
výkonnější a umožňuje zpracovat složité úlohy 
s variabilními daty za kratší dobu.
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Automatizace znamená konzistentní 
a spolehlivé výstupy.

Bez automatizace by se mohl zvýšený objem digitálně tištěných úloh stát slabým 
místem, které by nepříznivě ovlivnilo vaši produktivitu. Abychom zvýšili výkon, kvalitu 
a konzistenci, automatizujeme důležité oblasti tiskového procesu.
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Modul pro správu médií Xerox® 
Stock Library Manager
Vaše schopnost vyhovět požadavkům 
zákazníků roste současně s tím, kolik druhů 
médií můžete používat. A tiskový stroj Xerox® 
Versant™ 2100 Press dokáže tisknout na celou 
řadu médií, takže zvládnete úctyhodnou řadu 
tiskových úloh – tisk na natíraný a nenatíraný 
papír, průhledný papír, etikety, vizitky, lesklé 
brožury, samolepicí fólie, papíry s dlouhou 
životností / syntetické papíry, blahopřání, 
štítky, reliéfní papír, polyester a vlastní média 
s gramáží od 52 g/m2 do 350 g/m2. 

Ale pokud nejsou různá média zpracovávána 
efektivně, mohou zpomalovat váš výkon. 
Modul Stock Library Manager usnadňuje 
vytváření, správu a profi lování médií a vy 
tak ušetříte čas a můžete se polehnout 
na konzistentní kvalitu tisku. A přestože se 
tak snadno používá, umožňuje jedinečnou 
kontrolu vlastností tak, aby byla na každém 
médiu dosažena co největší kvalita tisku.

Technologie registrace papíru 
PAR (Production Accurate 
Registration)
Tiskový stroj Xerox® Versant 2100 Press je 
vybaven novou technologií registrace papíru 
PAR, která snadno a přesně zaregistruje 
umístění obrázku na každém papíru a v každé 
sérii.

Široká škála médií požadovaných zákazníky 
a frekvence, s jakou jednotlivá média 
vyměňujete, může ztěžovat přesnou registraci 
i dosažení zákazníky požadované kvality. 
V minulosti bylo řešení tohoto problému 
časově náročné a vyžadovalo značnou 
péči obsluhy i její čas. Ale se špičkovou 
automatizací tiskového stroje Versant 2100 
Press to již neplatí.

Kombinace mechanických a optických senzorů 
a ovládacích prvků zajišťuje stabilní a přesnou 
registraci během celého průchodu papíru ze 
zásobníku až do fi nišeru. Díky tomu můžete 
nabídnout několik médií s různou gramáží 
a různými povrchovými úpravami, například 
syntetické materiály, plátno či plstěné 
materiály a zároveň zachovat nejvyšší kvalitu 
obrazu.
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Xerox® Versant™ 2100 Press 
Další funkce vedoucí k lepším výsledkům. 

1
Volitelný ruční podavač papíru
Zvětšením kapacity o dalších 250 listů papíru velkého 
formátu je možné podávat papír ze šesti míst 
a dosáhnout tak větší fl exibility tisku.

2
Velkokapacitní nakladač
Modul se dvěma zásobníky na 2 000 listů papíru pojme 
řadu silných a speciálních médií. Automatické přepínání 
zásobníků a doplnění média za chodu přispívá 
ke zkrácení doby tisku.

3
Vlastní nastavení zarovnání 
Udržuje odchylku registrace média na minimu pomocí 
elektronického řízení náklonu, kolmosti a úpravy 
zaváděcí hrany.

Technologie registrace papíru PAR 
(Production Accurate Registration) 
Po celou dobu průchodu média tiskárnou automaticky 
zjišťuje konzistentní registraci každé stránky a každé série.

4
Modul podavače papíru
Skládá se ze tří zásobníků, které vám umožní tisknout 
na tenká i silná média s gramáží od 52 g/m2 do 350 g/
m2. Chcete-li zvýšit celkovou kapacitu až na 4 000 listů 
papíru, můžete přidat velkokapacitní podavač, takže 
budete moci tisknout úlohy až na čtyři různé typy 
papíru.

5
Přenosový pás
Umožňuje větší univerzálnost, rychlost a spolehlivost 
tisku na širokou škálu médií pro různé účely.

6
Xerografi cká jednotka s dlouhou životností
Tato nová technologie zajišťuje rovnoměrnější nabíjení 
fotoválce a tím i stálou kvalitu tisku po celé stránce 
i na jednotlivých stránkách. Samočisticí technologie 
optimalizuje dostupnost tisku při zachování jeho vysoké 
kvality.

7
Doplnění toneru „s nízkým leskem“ při 
tisku 
Zvyšuje se produktivita, protože při doplňování toneru 
nemusíte přerušovat tisk. Rezervoár pojme dostatečné 
množství toneru, aby bylo možné pokračovat v tisku i při 
výměně tonerových náplní.

Toner Xerox® EA s nízkým bodem tání 
Chemicky upravené malé stejnorodé částečky přispívají 
ke skvělé kvalitě tisku a nové složení s nízkým leskem 
dodává všem vytištěným materiálům jemný vzhled 
jako při tisku offsetem. Je méně energeticky náročný při 
fi xaci na různá média.

8
Fixační jednotka
Zajišťuje rovnoměrné teplo a tlak potřebné pro fi xaci 
obrazu na širokou škálu médií s gramáží až do 350 g/
m2.

1
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9
Dráha papíru
Kromě modulu pro obracení z nerezové oceli a dráhy 
pro oboustranný tisk hraje důležitou roli při hodnocení 
výrobku kvalita obrazu, spolehlivost a rychlost. Vlastní 
úprava nastavení vám umožní jemně doladit umístění 
obrazu.

Automatické odstranění papíru
Jednoduchý a účinný způsob uvolnění zaseknutého 
papíru, který prakticky nevyžaduje zásah obsluhy.

10

Kompaktní chladící modul
Umožňuje dosažení maximální produktivity chlazením 
médií jmenovitou rychlostí, takže lze ihned provádět 
dokončovací operace.

11
Full Width Array Inline Sensor
Integrovaný RGB skener plní tři funkce, které 
automatizují jinak časové náročné úkony při nastavení 
tisku: základní nastavení barev, zarovnání obrazu podle 
média a správu barev prostřednictvím sady ACQS.

12
Integrované uživatelské rozhraní
Umožňuje nastavení tisku a kontrolu jeho stavu. 
Uživatelské rozhraní umožňuje také přístup 
k automatickým funkcím využívajících  Full Width Array.

13
Plně automatická jednotka na vyrovnání 
zvlnění tiskového výstupu
Zajišťuje konzistentní a spolehlivou kvalitu tisku. 
Prostřednictvím programovatelného nastavení lze 
defi novat parametry pro konkrétní typy médií a zajistit 
vyrovnaný tiskový výstup připravený pro dokončovací 
operace.

14
Ultra HD rozlišení
Zpracování v rozlišení 1 200 x 1 200 (v barevné hloubce 
10 bitů) a tisk v rozlišení 2 400 x 2 400 poskytuje 
plynulejší přechody, ostřejší obraz a vylepšené grafi cké 
výplně křivek.

15
Velkokapacitní stohovač
Umožňuje stohování všech médií bez ohledu na jejich 
velikost a gramáž. Výsuvný vozík umožňuje odebrání 
hotových výtisků za chodu a maximalizuje tak využití 
doby tisku.

16
Výstupní zásobník
Umožňuje rychlý a snadný přístup k malým sériím tisku 
a nátiskům.

10

11

12

13 15

16

9
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Ohromující kvalita obrazu, kvůli které 
se zákazníci budou stále vracet.

Pro vaše zákazníky kvalita vždy byla a vždy bude jedním z nejdůležitějších kritérií při 
posuzování vašeho tisku …a vás. Jsme si toho vědomi, ale také si uvědomujeme, 
že pokud chcete dosáhnout vynikající kvality obrazu, nemůžete polevit. Aby Tiskový 
stroj Xerox® Versant™ 2100 Press dosáhl vynikající kvality obrazu snáze než kdy jindy, 
využívá propracované funkce a automatizaci na zcela nové úrovni.

Vestavěné technologie pro 
výkonnou správu barev
Xerox® Confident Colour je kolekce 
nejkvalitnějších technologií pro správu 
barev, navržená a vylepšená pro dosažení 
vynikajících barev a dobře prodejných výstupů. 
Tyto vestavěné technologie jsou podepřeny 
naší unikátní podporou, přizpůsobením 
a službami pro rozvoj podnikání, takže se 
můžete spolehnout, že vyhovíte – nebo 
dokonce předčíte – očekávání svých zákazníků. 
Kolekce Confident Colour umožňuje emulovat 
řadu oborových standardů, například GRACoL 
a Fogra, a podporuje standardy PANTONE, 
takže můžete dosáhnout barevné shody 
od úlohy k úloze, směnu za směnou a od tisku 
k tisku.

Ultra HD kvalita obrazu pro ultra-
spokojené zákazníky
Již v minulosti se prokázalo, že digitální 
tisky Xerox® s vynikajícím rozlišením 2 400 
x 2 400 dpi jsou dokonale ostré. Ultra 
HD rozlišení produkčního tiskového stroje 
Versant 2100 Press nyní zavádí větší rozlišení 
procesoru RIP, který posílá data k tisku 
v rozlišení až 1 200 x 1 200 x 10.

Vykreslováním ve vyšším rozlišení zachovává 
technologie Ultra HD jemné detaily 
bitmapových obrázků, vektorových křivek, 
čárové grafiky a textu. Čím více pixelů přesune 
procesor RIP do tiskového modulu, tím více 
detailů je obsaženo v tisku, který se dostává 
do rukou spokojeného zákazníka. Nový 
stochastický rastr vytváří výstup podobný 
offsetovému tisku a umožňuje ještě snadnější 
přechod na digitální tisk.

Kontrolní prvky uzavřené smyčky
Versant 2100 Press je vybaven uzavřenou 
smyčkou pro kontrolu a úpravy density 
na přenosovém pásu (IBT) a senzory, které 
nepřetržitě monitorují systém a průběžně 
upravují kvalitu. Bez zásahu obsluhy se tím 
dosahuje lepší kvalita a zvyšuje se tak i vaše 
produktivita.

Kompaktní fixační pás
Kompaktní fixační pás tiskového stroje Versant 
2100 Press pomáhá udržovat vynikající 
kvalitu obrazu na široké škále médií s gramáží 
až do 350 g/m2. Fixační jednotka používá 
technologii rovnoměrného přenosu tepla 
a tlaku a optimalizuje tak vlastnosti rozhodné 
pro kvalitu obrazu, jako jsou barevné plochy, 
odstíny a polotóny.

Kompaktní fixační pás, stejně jako mnoho 
dalších inovací použitých v produkčním 
tiskovém stroji Versant 2100 Press, zajišťuje 
menší poruchovost a větší výkon a současně 
i kvalitu obrazu požadovanou zákazníky.
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Vraťte obsluze ušetřený čas 
s technologií Full Width Array
Inline senzor Full Width Array tiskového 
stroje Xerox® Versant™ 2100 Press zajišťuje 
hlavní funkce, které automatizují jinak 
časově náročné úkony při nastavení tisku. 
Tyto automatizované úpravy jsou snadné, 
integrované a rychlé a pomáhají obsluze 
zajistit, aby byl systém ještě před spuštěním 
tiskové úlohy připraven k optimálnímu tisku 
a omezila se tak na minimum nákladná 
přerušení tisku a maximalizoval se jeho výkon.

Nastavení základních hodnot 
tisku
Aby bylo možné dosáhnout optimálního 
výkonu již od prvního tisku, provádí tiskový 
stroj Versant 2100 Press kalibraci tónové 
reprodukční křivky (TRC) a upravuje jednotnou 
hustotu s cílem zamezit plýtvání a snížit 
na minimum nutnost zásahu obsluhy 
a zároveň udržet očekávanou konzistentní 
kvalitu obrazu.

Nastavení předozadní registrace
Konzistentní zarovnání důležité pro všechna 
média a pro odstranění vad při přenosu 
obrazu na papír. Tiskový stroj Versant 2100 
Press je vybaven automatickou funkcí pro 
přesné zarovnání obrazu na médiu, která 
nahrazuje časově náročný a opakující se 
postup, při kterém se musí obraz vytisknout, 
přeměřit a ručně upravit jednotlivá nastavení.

Správa barev
Bez technologie Full Width Array vyžaduje 
správa barev řadu časově náročných 
kroků, které snižují celkovou produktivitu. 
S automatizací umožněnou technologií 
Full Width Array se se automaticky načtou 
hodnoty zkušebního tisku a podle nich lze 
vytvořit upravené profily barevné kalibrace.

Automatizovaná dokonalost
Tiskový stroj Versant 2100 Press je 
vybaven sadou ACQS (Automated Colour 
Quality Suite) s technologií Full Width 
Array, která vám umožní automaticky 
a konzistentně tisknout kvalitněji. Vestavěná 
automatizace zajišťuje barevnou přesnost 
a její opakovatelnost a zároveň zvyšuje 
produktivitu a dostupnost tisku.

Automatizace umožňuje tisknout stále 
stejné barvy a bezobslužný provoz 
umožňuje, aby se obsluha věnovala 
užitečnějším činnostem.

Inline senzor Full Width Array zajišťuje tři funkce, které automatizují jinak časově náročné úkony při nastavení 
tisku: základní nastavení barev, předozadní registrace a správu barev prostřednictvím sady ACQS.
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Flexibilní řešení, které poroste současně 
s vaším podnikáním

Vzhledem k tomu, že trh na vás klade rostoucí nároky, vaše řešení tisku musí mít 
možnost vlastní konfi gurace a musí být modulární a fl exibilní, abyste mohli vyhovět 
různým požadavkům svých zákazníků. Výkon, kvalita a automatizace tiskového stroje 
Xerox® Versant™ 2100 Press vám umožní zpracovat více různých zakázek novým 
způsobem, který vaši zákazníci ještě více ocení.

Vlastní konfi gurace a modularita 
je podstatou našeho řešení 
Xerox® FreeFlow® Core je páteří celého řešení 
produkčních postupů společnosti Xerox. Je 
modulární a snadno ho lze rozšířit. Xerox® 
FreeFlow Core se snadno integruje s dalšími 
nástroji pro předtiskovou přípravu, pracovní 
postupy, digitálními rozhraními DFE (Digital 
Front End) a digitálním tiskárnami Xerox®, 
včetně tiskového stroje Versant 2100 Press. 
Přidání pokročilých funkcí je stejně snadné, 
jako přidání modulů rozšiřujících možnosti 
automatizace a produkčního potenciálu. Ale 
protože naše řešení je modulární, můžete začít 
s málem – a za velmi rozumnou cenu.

Širší škále možností pro širší škálu 
kompletně dokončených zakázek
Vzhledem k tomu, že počet tisků zpracovaných 
ve vaší provozovně činí několik desítek 
nebo dokonce stovek denně že tyto tisky 
mají různé tvary a velikosti, nemůžete si 
dovolit zpracovávat každou zakázku ručně. 
Dokončovací řešení Xerox® IntegratedPLUS 
Finishing Solution vám pomůže automaticky 
připravit úlohy a nastavit dokončovací 
zpracování. Xerox integruje širokou škálu 
dokončovacích úprav od předních světových 
partnerů a nabízí automatizaci, díky které 
budete stále produktivní, budete šetřit čas 
a omezovat výskyt nákladných chyb.

Konzistentní barevný tisk – 
automaticky
Pokud se neustále potýkáte s problémem, 
jak tisknout konzistentní barevné výstupy, 
aplikace Xerox® IntegratedPLUS Automated 
Colour Management nabízí řešení, 
které je ideální pro správu barev ve více 
tiskových výstupech na jednom či několika 
pracovištích. IntegratedPLUS Automated 
Colour Management je webová aplikace pro 
správu barev, která se bezproblémově propojí 
s vašimi produkčními tiskovými zařízeními 
a prostřednictvím jednoduchých ovládacích 
prvků umožní sledování barevného nastavení 
tiskového stroje Versant 2100 Press a centrální 
správu fl otily barevných tiskáren.

Větší efektivita s řešením 
pracovních postupů Xerox®

Zapojte tiskový stroj Versant 2100 Press 
do svého provozu pomocí inteligentních 
řešení pracovních postupů, které vám 
pomohou dosáhnout maximálních výsledků 
s minimálními prostředky, a uvidíte, že se bude 
dít víc, než jen tisknout. Uvidíte efektivnější 
výrobu tiskových materiálů přinášející strhující 
příležitosti a snižující zbytečné náklady. 

Součástí řešení pracovních postupů Xerox® 
Workfl ow Solutions jsou nástroje a inteligence 
přinášející měřitelné výsledky. Součástí naší 
sady nástrojů je fl otila nejlepších digitálních 
tiskáren a tiskových strojů a nejpokročilejší 
software a pracovníci na nejvyšší úrovni to 
vše spojili dohromady pro použití ve vašem 
jedinečném prostředí.
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Aplikace XMPie přidává další hodnotu.

Aplikace XMPie rozšiřuje 
možnosti vašich zákazníků, jak 
oslovit své zákazníky.
Aplikace XMPie nabízí celou řadu řešení, která 
fungují ve spojení s tiskovým strojem Xerox® 
Versant™ 2100 Press a zvyšují jeho přínos pro 
vaše zákazníky individuálními konzistentními 
sděleními zasílanými prostřednictvím několika 
komunikačních kanálů. Oslovení zákazníků 
prostřednictvím tištěných materiálů, e-mailu, 
webu, mobilního telefonu a videa je pro 
zákazníky poutavější a dává jim možnost větší 
interaktivity, takže si sdělení spíše všimnou. 
XMPie je špičkové řešení v oboru, snadno se 
používá a je účinné.

Je dobré mít přátele.
Aby vám společnost Xerox umožnila 
individuální nastavení a konfi guraci tiskového 
stroje Versant 2100 Press, tisk variabilních 
dat, tisk sdělení na transakčních dokumentech 
a zvýšila výkon a fl exibilitu vaší provozovny, 
navázala partnerské vztahy s celou řadou 
předních fi rem v oboru. Společná řešení 
výrazně zvyšují počet tiskových úloh, které 
můžete nabídnout svým zákazníkům 
a hodnotu, kterou oni mohou nabízet svým 
zákazníkům.

Větší návratnost investic 
s aplikací XMPie
XMPie nabízí vhodnou kombinaci nástrojů 
a technologií pro poskytování služeb s vysokou 
hodnotou, které vám pomohou proměnit vaši 
fi rmu a odlišit ji od konkurence.

Poskytování tiskových služeb prostřednictvím 
internetu (Web-to-Print) umožňuje nabízet 
nové produkty a služby, zjednodušit 
objednávání tisku, zvýšit produktivitu 
a rozšířit možnosti, které nabízíte zákazníkům. 
Umožňuje nabízet tiskové služby či křížový 
marketing na internetu a zpřístupnit 
zákazníkům pohodlný online portál pro 
podávání a správu objednávek z libovolného 
zařízení. Individuální křížový marketing 
umožňuje zprostředkovat poutavé sdělení 
synchronizované napříč několika mediálními 
kanály. Cíleným zaměřením relevantních 
sdělení na jednotlivé příjemce mohou 
multikanálové kampaně významně zvýšit 
míru odezvy i vaše celkové výnosy z investic 
do marketingu. 



Více způsobů, jak dosáhnout svých cílů 
a skvělých obchodních výsledků

Každý z nás dosahuje jiných „výsledků“. Možná, že kladete důraz na úsporu nákladů. 
Nebo se soustředíte na zvýšení tržeb. Ve skutečnosti chce téměř každý zákazník jedno 
z toho nebo oboje, protože je to součástí rovnice návratnosti investic. Snižte jednu 
hodnotu. Zvyšte druhou. A ve výsledku se radujte z mnohem silnější firmy.

Tiskový stroj Xerox® Versant™ 2100 Press vyniká v dosahování skvělých výsledků …
několika způsoby.

Snižte náklady
Podstatou řešení je tiskový stroj Versant 2100 Press, který vám může pomoci snížit náklady v celém podniku. Hlavním 
nástrojem při snižování nákladů je pokročilá automatizace, které z produkčního tisku eliminuje cestu pokusu a omylu, 
plýtvání nutnost zásahu obsluhy. Mnohem snáze než v minulosti dosáhnete kvality a rychlosti, se kterou budou 
zákazníci spokojeni.

Zpracujte více tiskových úloh
Tiskový stroj Versant 2100 Press nabízí vše, co potřebujete k produkci většího objemu tisku – a tím máme na mysli 
několik věcí. Nabízí vám pracovní postupy, inteligenci a výkon potřebný k tisku 50 až 100 různých tiskových úloh, které 
každodenně vyžaduje malosériový digitální tisk. A umožňuje flexibilitu při tisku různých úloh na širokou škálu médií, včetně 
dokončovacích úprav zvyšujících hodnotu hotového produktu, a individuální přizpůsobení obsahu, které zvýší míru odezvy.

Udělejte dojem na zákazníky
Kvalita obrazu je a vždy bude hlavním faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků. Tiskový stroj Versant 2100 Press 
nabízí vynikající kvalitu obrazu při obrovské škále tiskových úloh, o kterou se starají zabudované technologie pro správu 
barev, dále Ultra HD rozlišení obrazu – a to vše s menšími nároky na zásah obsluhy než kdykoliv v minulosti.

Podpořte růst své firmy
Stejně jako výsledky, i rozvoj firmy znamená pro každého něco jiného. Ale je to něco, o co se snaží každá firma. Pro 
poskytovatele tiskových služeb znamená růst více externích zákazníků, pro firemní tiskárnu to jsou interní zákazníci 
z firmy. Ale ať je to jakkoliv, pro vaši životaschopnost je růst podstatný. A v obou případech ho lze dosáhnout stejným 
způsobem – pomocí tiskového stroje Xerox® Versant 2100 Press.
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