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D
ostawcy usług drukarskich 
muszą robić więcej niż kiedy-
kolwiek, wykonywać bardziej 
wymyślne zlecenia i szybciej 

reagować przy jednoczesnej niesa-
mowitej presji cenowej. Klienci przy-
zwyczaili się już do bardzo wysokiej 
jakości druku, niezależnie od kosztu 
lub złożoności, dlatego to, co było do 
niedawna „wystarczająco dobre”, już 
takie nie jest. Nasi klienci potrzebują 
maszyny, która pomoże im zrobić 
więcej niż kiedykolwiek wcześniej, aby 
mogli odnieść sukces w tym zmie-
niającym się i będącym wyzwaniem 
środowisku. 

„Mój klient chce, żeby druk wyglądał 
jak offsetowy, ale my potrzebujemy 
ekonomiki druku cyfrowego – takie 
słowa słyszymy regularnie z ust na-
szych klientów, a dążenie do osią-
gnięcia jakości offsetowej jest kwestią 
nieustannych i ciągle wprowadzanych 
usprawnień w Xerox. Maszyna Versant 
4100 to nasza odpowiedź na potrzeby 
rynku” – mówi Yulian Grigorov, dyrek-
tor generalny Xerox Polska.

Zaprojektowane  
dla zmieniającej się branży
To stara maksyma, ale bezwzględnie 
prawdziwa – jedyną stałą rzeczą na 
świecie jest zmiana. W branży drukar-
skiej zmiana zawsze wydaje się podą-
żać w jednym kierunku: robić więcej 
za mniej. Dostawcy usług poligraficz-

Więcej za więcej
Xerox Versant 4100

Branża drukarska gwałtownie się zmienia. Internet dał wiele 
nowych możliwości, ale razem z nimi nadeszła także presja 
konkurencyjności, jakiej nie było nigdy wcześniej.

nych dostrzegają te zmiany każdego 
dnia. Podstawowy charakter druku 
ulega zmianie. Prace są bardziej 
złożone, coraz pilniejsze, spersona-
lizowane i drukuje się je częściej. 
Drukarki muszą wykonywać o wiele 
więcej zadań niskonakładowych, ale 
często bardziej skomplikowanych. 

Xerox odpowiada na te wyzwania 
modelem Versant 4100. Został on 
zaprojektowany, aby pomóc naszym 
klientom sprostać wyzwaniom gwał-
townie zmieniającej się branży. Ma-
szyna ta jest następcą Versant 2100, 
najbardziej cenionej i nagradzanej 
platformy w swojej klasie. Obecnie 
Versant 4100 rozszerza te możliwości 
dzięki różnorodnym, pozwalającym na 
oszczędność czasu funkcjom.

Nowy PredictPrint Media Mana-
ger, dzięki szybkiemu i dokładnemu 
podręcznemu skanerowi i kreatorowi 
widocznemu na ekranie, daje opera-
torom możliwość zaprogramowania 
zapasów materiałów w podajnikach, 
przeprowadzenia regulacji mecha-
nizmu drukującego w celu zopty-
malizowania wydajności druku oraz 

wykonania kalibracji i profilowania 
materiałów w celu zmaksymalizowa-
nia jakości obrazu i odwzorowania 
barw. Wszystko to jest inicjowane 
przez proste zeskanowanie kodu 
kreskowego dla materiału, który ma 
być użyty. Dodatkowo narzędzia takie 
jak Full Width Array oraz Automated 
Color Quality Suite (ACQS) firmy Xerox 
automatycznie eliminują czas i błędy 
związane z zarządzaniem barwą.

Wraz z modelem Versant 4100 
klienci Xerox otrzymują więcej zauto-
matyzowanych funkcji, więc mogą 
zrobić więcej. Versant 4100 został 
zaprojektowany tak, aby zapewnić 
drukarni najwyższą w tej klasie ma-
szyn wydajność, zarówno w zakresie 
obsługi, jak i dostarczania zadań. 
Versant 4100 zapewnia stałą średnią 
miesięczną liczbę wydruków (AMPV) 
pomiędzy 75 tys. a 250 tys. Cykl 
pracy maszyny wynosi 1,2 mln obra-
zów. Jeśli głównym twoim celem jest 
większa i lepsza produkcja, to Versant 
4100 jest najlepszym wyborem.
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