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Her işletme daha fazlasını yapmanın yollarını arıyor. “Daha 
fazlayı” nasıl tanımlayacağınız size kalmıştır. Fakat nasıl 
başaracağınızı biliyoruz: Xerox® Versant™ 2100 Press.

Xerox® Versant 2100, hep daha fazlasını yapmanızı sağlayan en yeni teknolojilerle 
tasarlanmıştır. Nasıl mı? Listenin başında işinizi zahmetsiz, doğru ve verimli yapmanız 
için tasarlanmış olan daha fazla otomasyon gelmektedir. Geçmişle karşılaştırıldığında 
bugün piyasanın önem verdiği konu kısa çalışmalar, hızlı geriye dönüşler yönündedir; 
başarı, bir vardiya ve bir gün içerisinde çok daha fazla iş gerçekleştirebilmektir. Bunu 
verimli bir şekilde gerçekleştirmenizin anahtarı otomasyondur.

Versant 2100 Press, müşterileriniz daha fazlasını istedikçe artan zorluklara yanıt 
vermenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çünkü hiç ortadan kalkmayan tek şey 
iş baskısıdır. Bu durum işinizin her geçen gün daha talepkar hale gelmesine neden 
olmaktadır.

Versant 2100 Press ile bunlara daha güvenle yanıt verebilirsiniz: Daha fazla 
performans... Daha fazla kalite... Daha fazla esneklik... Daha fazla sonuç...
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Daha fazla baskıya karşı daha 
fazla performansa ihtiyacınız vardır. 
Otomasyon bunun anahtarıdır. 

Baskı piyasasındaki değişiklikler, her gün karşılaştığınız zorlukları arttırmıştır: Daha 
hızlı geriye dönüş süreleri. Daha fazla rekabet. Fiyat savaşları. Dahili maliyet 
azalmaları. Çevrimiçi dağıtım. Artık geçmişteki gibi iş yapamazsınız.
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Yazdırdığınız işlerin yapısı, karmaşıklık, 
aciliyet, kişiselleştirme ve yazdırma sıklıkları 
bakımından değişmiştir.

Bunların tümüne, bir de gün içerisinde alışmış 
olduğunuzdan daha fazla çıktıyı işleme 
ihtiyacı eklenmektedir. Bu durum, hacmi 
getiren satıcılardan işleri üreten operatörlere 
kadar baskı sürecindeki herkesi etkilemektedir.

Hiç kuşkusuz bu, baştan sona kadar daha 
fazla baskı anlamına gelmektedir. İşleri 
bulmak için daha fazla baskı. İşleri üretmek 
için daha fazla baskı.

Ama Daha Fazla İmkanla Birlikte
Doğru araçlarla bu yeni ortam daha fazla 
imkan anlamına gelmektedir. En basit 
düzeyde bu, endüstri içinde bu değişikliğin 
ne anlama geldiğinin ve nelere ihtiyacı 
olduğunun çok fazla kavranamaması 
nedeniyledir.

Bu Otomasyon Anlamına Gelir
Kısa çalışmalar, hızlı geriye dönmeler ve 
kişiselleştirilmiş baskı bakımından bu yeni 
filizlenen talepten istifade ettiğinizde ve 
yatırımınızın geri dönüşünü sağlamak için 
gün içerisinde yüzlerce işi yazdırmak zorunda 
kaldığınızda iç karartıcı gerçek ortaya çıkabilir. 
Gün içerisindeki işlerin yüzde ellisi veya daha 
fazlası, geçmişte olduğu gibi aynı prosesler ve 
ekipman kullanılarak üretilemez.

Xerox® Versant™ 2100 Press, baştan sona 
kadar bunu mümkün kılmak için baskı 
piyasasını karakterize eden daha fazla sayıda 
daha küçük işleri üretmek üzere otomasyonu 
ve üretkenliği bir araya getirmiştir.

• Otomasyon iş ayarını daha hızlı yapar

• Otomasyon olağanüstü ve değişmeyen renk 
sağlamayı daha kolay hale getirir

• Otomasyon son işlem çok yönlülüğü 
bakımından yeni alanlar açar

Gün içerisinde daha fazla 
saat yaratamazsınız. Fakat 
elinizdeki 24 saati daha iyi 
kullanabilirsiniz.
Daha fazla performans, sonu olan zamanı 
alır, her vardiyadan ve her müşteri ilişkisinden 
daha fazlasını sağlamak için onu çoğaltır.

Birçok alanda Versant 2100 Press, entegre iş 
akışı, hassas otomasyon, geniş medya desteği 
ve özgün görüntü kalitesi ile performansınızı 
arttırır.

Güçlü İş Akışı Seçimleri
İş akışınız benzersizdir – müşteriler, talepler, 
işler ve işinize özel olan ekipman ve prosesler. 
Bu nedenle, yüksek oranda özelleştirilebilir 
bir iş akışı ve yüksek oranda verimli sonuçlar 
sağlamak için bir uygulamalar ve çözümler 
aralığı ile bir araya getirilebilecek yazıcı 
sunucuları seçeneği sunmaktayız.

Xerox® FreeFlow® Baskı 
Sunucusu
Xerox® ConfidentColour Teknolojisi ile son 
derece hızlı, güçlü ve kullanımı kolay renkli 
sunucu, gelişmiş renk yönetimi ve talep 
üzerine dijital üretim imkanları sağlamaktadır. 
Sayfa istisnası programlaması, iş gönderme 
ve özelleştirilebilir baskı sıraları gibi yerleşik 
özellikler iş yönetimini daha kolay hale 

getirmektedir.

Xerox® EX ve Xerox® EX-P 
2100 Baskı Sunucuları Fiery® 
tarafından desteklenmektedir
Xerox® EX ve EX-P 2100 Yazıcı Sunucuları, 
yazıcınızda karmaşık ve etkili görüntüleme 
sağlayan Adobe® PDF Print Engine® desteği 
gibi güçlü özelliklere sahiptir. Extensive EFI® 
ColorWise® renk yönetimi araçları, kullanıcının 
renk yönetimi deneyimine bakılmaksızın 
değişmeyen muhteşem çıktılar üretmeyi 
mümkün hale getirmektedir. Ultra Düzgün 
Gradyanlar, 10-bit sunum ve tamamen yeni 
Stokastik ekran Ultra HD Çözünürlük deneyimi 
sağlamaktadır. EX-P, daha az zamanda 
değişken verili baskı işleri gibi karmaşık 
dosyaları işlemenizi sağlayan %40’a kadar 
daha fazla gücü ve performans sağlayan 
HyperRIP’i sunmaktadır.
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Otomasyon süreklilik ve güvenilirlik 
sunar.

Otomasyon olmadan dijital baskıya giden artan iş akışı, üretkenliğinizi azaltan bir 
darboğaz olabilir. Bu nedenle performans, kalite ve sürekliliği arttırmak için baskı üretim 
sürecinin önemli alanlarına otomasyon yerleştirmiş bulunmaktayız.



7

Xerox® Stock Library Manager
Müşterilerinizin taleplerini karşılama 
imkanınız, kullanabileceğiniz stok malzemesi 
çeşidi ile artmaktadır. Ayrıca Xerox® Versant™ 
2100 Press geniş bir medya aralığını 
kullanmaktadır, bu nedenle kaplı ve kapsız 
kağıtlar, parlak kağıtlar, etiketler, iş kartları, 
parlak broşürler, pencere bezemeleri, 
dayanıklı/sentetik kağıtlar, tebrik kartları, 
plakalar, kabartma, polyesterler ve özel 
çözümler olmak üzere 15 lb Bağdan 130 lb 
Kapağa (52 ila 350 g/m²) kadar etkileyici bir 
aralıkta üretim yapabilirsiniz.

Ancak verimli şekilde kullanılmazsa farklı 
stok malzemesi çeşitleri performansınızı 
yavaşlatma potansiyeline sahiptir. Stock 
Library Manager, medya malzemelerinin 
oluşturulması, yönetilmesi ve belirlenmesi 
işlemini kolaylaştırır, bu nedenle zamandan 
tasarruf edebilir ve kalitenin değişmeyeceğine 
güvenebilirsiniz. Ayrıca, kullanımı kolay 
olmakla birlikte kullandığınız her bir benzersiz 
stok malzemesinde görüntü kalitesini en üst 
düzeye çıkarmak için basınç özelliklerinde 
benzeri olmayan kontrol sağlamaktadır.

Üretimsel Ön-Arka Denkliği 
(PAR)
Xerox® Versant 2100 Press Üretim Doğru 
Kaydı veya PAR, sayfadan sayfaya ve 
çalışmadan çalışmaya hiç olmadığı kadar 
kolay hassas registrasyon oluşturarak daha 
fazla performans sunmaktadır.

Müşterilerin istediği stok malzemelerinin 
geniş çeşitliliği ve birinden diğerine değişiklik 
yapma sıklığınız hassas kayıt yapılmasını ve 
müşterilerinizin talep ettiği kalite seviyesinin 
sağlanmasını bir zorluk haline getirebilir. 
Geçmişte bu ihtiyacın karşılanması zaman 
alıcıydı ve operatörün ilgisi ve zamanının 
çoğunun harcanmasını gerekli kılıyordu. 
Ancak bu artık Versant 2100 Press’in endüstri 
lideri otomasyonu ile sorun olmaktan çıktı.

Mekanik ve optik sensörlerin ve kontrollerin 
kombinasyonu, tepsiden sonlandırıcıya kadar 
tüm kağıt yolu boyunca kararlı ve doğru kayıt 
sağlamaktadır. Bu, güvenli şekilde en yüksek 
seviyede görüntü kalitesini sürdürürken 
sentetikler, çamaşır veya karton gibi daha 
fazla stok malzemesi ağırlığı ve daha fazla 
son işlem sunabilmeniz anlamına gelir.

İhtiyacınız Olan 
Hızda Destek
Xerox® Connect Advantage
Xerox® Connect Advantage, özel 
bir yüksek beceriye sahip uzmanlar 
ekibi ile sofistike tanı teknolojisini bir 
araya getiren kapsamlı bir hizmet 
sunumu takımıdır. Bu kombinasyon, iş 
hedeflerinizi başarmanız konusunda 
size yardımcı olmak üzere bizim 
için bunu daha kolay ve hızlı hale 
getiren proaktif problem çözümü 
ve ihtiyaçlarınızın güçlü bir şekilde 
anlaşılmasını sağlamaktadır.

Versant 2100 Press’iniz ve Xerox, 
Xerox® Connect Advantage arasındaki 
bağlantının sürdürülmesi, çalışma 
zamanınızın proaktif şekilde en üst 
düzeye çıkarılması için gerçek zamanlı 
performans bilgilerini analiz eder. 
Bu, sürekli olarak performansı izler 
ve gerekli olduğunda ayarlamalar 
yapar, bu nedenle bir hizmet çağrısı 
yapmaya gerek kalmadan sorunlar 
çözülebilir. Web üzerinde yazıcı sürücü 
güncellemelerini, yazılım sürümlerini, 
kullanıcı dokümantasyonunu, 
ipuçlarını, videoları ve yaygın 
şekilde sorulan sorulara yanıtlarınızı 
bulabileceğiniz bir “tek durak noktası” 
sunmaktadır. Bu, yazdırmak için gerekli 
olan her şeye sahip olduğunuzdan 
emin olacağınız şekilde otomatik 
olarak tedarikleri yenileyebilir ve 
zamandan tasarruf sağlayacağınız ve 
doğruluğu arttırabileceğiniz şekilde 
gösterge okumaları sunar.

Xerox® Connect Advantage ayrıca 
25 yıldan fazla teknik sahada 
deneyime sahip mühendisleri içeren 
özel, Uzaktan Destek Uzmanlarımıza 
telefonla erişmenizi sağlar. Çoğu 
durumda bu uzmanlar, üretkenliğinizi 
en üst seviyede tutacak şekilde telefon 
üzerinden sorularınıza yanıt verebilir.
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