Wie is Atrip
Atrip is een drukkerij die zich voornamelijk
richt op bedrijven en graag alle gedrukte
media van een bedrijf uitvoert. Atrip
specialiseert zich verder vooral in digitaal
printen.

Kies voor ISO Zakelijk!
Kees Thoutenhoofd, Sales Manager bij
ISO Zakelijk, gaf een uitstekend advies en
heeft erg veel tijd gestoken in Atrip. Deze
twee dingen gaven Atrip zo’n goed gevoel
dat zij graag met ISO Zakelijk in zee
gingen. Kies je voor ISO Zakelijk, dan kies
je voor persoonlijke behandeling, kwaliteit
en perfecte service!
Gert Hardeman, directeur Atrip

Het probleem
Wat digitaal printen betreft had Atrip te
weinig capaciteit om grote opdrachten zelf
uit te voeren. Daardoor was de balans
zoek tussen de opdrachten en de
printmogelijkheden. Grote opdrachten
moesten daarom worden uitbesteed, wat
weer zorgde voor minder controle. Dit
resulteerde dan ook weer in minder winst.
De oplossing
Na een uitvoerige inventarisatie en
selectie van verschillende leveranciers
leverde ISO Zakelijk een prachtige
machine, namelijk de Xerox 700. Deze
machine heeft alles wat een echte
drukkerij nodig heeft om ook de grote
opdrachten zelf af te handelen.
Met haar buitengewone afdrukkwaliteit en
de hoogst mogelijke resolutie is de Xerox
700 in staat om kleur(overgangen),
scherpte, de fijnste details, de dikste
papiersoorten, enz, optimaal tot hun recht
te laten komen. De vijf kleurenservers met
allerlei kleurbeheerprogramma's,
werkstroommogelijkheden en
verwerkingssnelheden, voldoen precies
aan de wensen van elke klant.
De verandering
Inkomsten verhoogd, kosten verlaagd.
In een handomdraai kan Atrip nu met
grote, digitale productieafdrukken aan de
slag. Grote opdrachten hoeven niet meer
worden uitbesteedt en daardoor heeft
Atrip nu zelf de alle touwtjes in handen.
De kosten zijn nu verlaagd en de
inkomsten verhoogd, wat resulteert in
meer winst! De tijd van het uitvoeren van
de grotere opdrachten is drastisch verkort
waardoor de balans tussen oprachten en
capaciteit weer is hersteld.

‘Kies je voor
ISO Zakelijk,
dan kies je voor
kwaliteit en
service!’

