
Jyske Bank é um dos maiores 

bancos na Dinamarca, com 

localizações internacionais na 

Alemanha, Gibraltar, Suíça, França 

e Países Baixos. Suas subsidiárias 

são Silkeborg Data, Jyske 

Finans, Jyske Invest, EasyFleet, 

JN Data e JGAM. O centro de 

impressão, localizado em Silkeborg, 

no norte da Dinamarca, atende 

às necessidades de impressão 

de cada uma dessas localizações 

do banco e de suas subsidiárias, 

totalizando mais de 120 locais em 

toda a Dinamarca e Europa. Como 

é característico da impressão digital, 

grande parte da produção tem curto 

prazo ou é variável, mas o centro 

de impressão também produz 

materiais de formato grande, tais 

como pôsteres e banners.

Jyske Bank aumenta a produtividade 
com os Servidores® de Impressão 
Fiery e Impressoras® Xerox Color J75
O centro de impressão do Jyske Bank, com sede em Silkeborg, 
Dinamarca, instalou duas das primeiras impressoras® Xerox Color 
J75 jamais entregues. A instalação segue uma Xerox iGen™ 150 
que foi entregue após a DRUPA 2012. Cada uma dessas impressoras 
é acionada pelo mais recente servidor líder de mercado Fiery da EFI.

Desafi o:

O Jyske Bank precisava produzir mais trabalhos sem 
comprometer seus altos padrões de qualidade e prazos curtos 
e sem aumentar o número de funcionários no centro de impressão.

Carsten Gaarde, gerente da gráfi ca, explica a estratégia por trás 
da simplifi cação do fl uxo de trabalho. “Tínhamos uma mistura de 
RIPs para diferentes dispositivos e necessidades, como produção 
de dados variáveis, mas fi camos muito satisfeitos com o desempenho 
e a facilidade de uso do servidor Fiery. Queríamos um fl uxo 
de trabalho unifi cado com uma interface de usuário comum, por isso 
escolhemos a EFI. E o novo sistema Fiery FS100 Pro é duas vezes 
mais rápido em comparação com o sistema anterior.”

O mais novo investimento, agregando duas impressoras Xerox 
Color J75 como um complemento para a impressora Xerox iGen 
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150 já existente, foi um passo lógico: “Como um ex-operador 
de pré-impressão litográfica, estou habituado com a qualidade 
de impressão off-set e a gestão da qualidade que a acompanha. 
A impressora Xerox J75 possui um espectrofotômetro integrado para 
gerenciamento de cores automatizado, e, em conjunto com o robusto 
controle de cores no servidor Fiery, fica muito mais fácil manter uma 
qualidade alta e uniforme de cores.”

As impressoras Color J75 do servidor Fiery são as únicas no mundo 
a receber a certificação “Perfect Label” na Auditoria da VIGC PDF RIP, 
o que significa que os arquivos PDF/X-4 processados no servidor 
Fiery FS100 Pro farão jus às intenções do designer e os clientes 
ficarão satisfeitos. 

Foi na conferência de usuários Connect da EFI em Las Vegas neste 
ano que Carsten Gaarde viu uma prévia da impressora Xerox Color 
J75 e decidiu fazer um pedido: “A conferência Connect da EFI é um 
grande evento, com muitos seminários e workshops úteis, e cheia 
de oportunidades para discutir com os colegas e tirar dúvidas. Foi 
muito bem organizada, com palestrantes extremamente experientes, 
e estou planejando voltar no próximo ano.”

Após alguns meses de produção, Carsten vê que as expectativas 
do sistema são atendidas: “Outra grande vantagem para nós é que, 
com o Fiery FS100 Pro, muitas tarefas no processo de produção podem 
ser automatizadas, o que obviamente nos poupa bastante tempo.”

Carsten acrescenta: “Uma das características da Color J75 que 
eu realmente gosto é o alinhamento dianteiro e traseiro automático; 
realmente funciona e economiza bastante tempo.”

A transição da impressão litográfica para digital começou há cerca 
de 10 anos no Jyske Bank, e Carsten Gaarde trabalhou no centro 
de impressão na melhor parte desse tempo. “Estamos agora na 
quarta iteração de impressoras digitais da Xerox e temos maior 
capacidade do que antes, apesar do fato de sermos apenas dois 
operadores. Quando comecei há sete anos, éramos em cinco 
pessoas, e, no entanto, tínhamos a metade do rendimento 
se comparado com o atual.”

Enquanto a impressora Xerox iGen 150 ainda é o principal 
equipamento no centro de impressão, com seus tamanhos 
maiores de folhas e maior velocidade de impressão, as duas novas 
impressoras Xerox Color J75 complementam o rendimento total 
possível em picos de produção e servem como backup durante 
os ciclos de serviço e manutenção.

Embora os clientes de Carsten, as diferentes agências bancárias 
no Jyske Bank, possam não estar plenamente cientes disso, 

Solução:

Jyske Bank adicionou mais 
duas impressoras digitais 
que podem ser gerenciadas 
a partir de qualquer estação 
de trabalho na rede, graças 
ao fluxo de trabalho comum 
fornecido através dos Servidores 
de Impressão EX da Xerox 
com a tecnologia Fiery.



a qualidade estável da impressão e das cores nas impressoras 
Xerox J75 é, em parte, devido ao fato de que esta impressora digital 
é certificada pelo Fogra, de modo que pode produzir impressões 
dentro dos limites da norma ISO 12647-2 para litografia off-set. 

“Nós fazemos uma calibração básica toda manhã para verificar 
se as impressoras estão dentro da especificação determinada, 
e isso é muito rápido e fácil graças ao software Automatic Color 
Quality Suite e o espectrofotômetro integrado”, explica Carsten. 

“Porém além da alta gama e qualidade uniforme das impressões, 
meus clientes muitas vezes fazem comentários muito positivos 
sobre o belo acabamento semi-fosco das impressões. Isso é por 
causa da Tinta Seca de fusão a baixa temperatura de Agregação 
em Emulsão, e estamos muito satisfeitos com a aparência geral 
das impressões”, acrescenta Carsten.

A qualidade da impressão e das cores é impressionante, 
e o Jyske Bank produziu um catálogo de prestígio em cooperação 
com a X&Co., principal Revendedora de Produção da Xerox 
na Dinamarca e colaboradora próxima da EFI. René Søgaard, 
especialista de produto da X&Co., afirma que muitos de seus clientes 
se pronunciaram de forma favorável sobre a qualidade das impressões 
da J75: “Se não soubéssemos disso, poderíamos jurar que foram 
feitas em uma impressora offset de alta qualidade!”

O servidor Fiery integra-se com o Pacote Xerox FreeFlow Workflow, 
o software de fluxo de trabalho geral utilizado no centro de impressão, 
e os trabalhos podem ser gerenciados a partir de qualquer 
estação de trabalho. A imposição é realizada utilizando o software 
Fiery Impose ou o FreeFlow, dependendo do tipo de trabalho. 
Por exemplo, a imposição padronizada de cartões de visita é feita 
normalmente no FreeFlow MakeReady, ao passo que os folhetos 
e as imposições mistas tendem a ser feitas no servidor Fiery.
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Resultado:

“Hoje temos o dobro 
do rendimento, mas podemos 
administrar toda a frota 
de impressoras com apenas 
dois operadores.”

— Carsten Gaarde, 
Gerente da Gráfica
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Para aplicativos de dados variáveis, é utilizado o software XMPie, 
e, enquanto Carsten Gaarde vê um aumento na aceitação de produção 
de impressão personalizada, esta é uma área em que ele acredita 
ainda ter um potencial de crescimento. “Temos a capacidade de 
suportar qualquer tipo de projeto de impressão personalizada, mas, 
a menos que os designers e os gerentes de marketing tenham mais 
conhecimento e concretizem as oportunidades aqui, não podemos 
forçar muito este progresso”, afirma Carsten.

Está claro que Carsten Gaarde visa o futuro, e perguntamos 
que investimentos e melhorias ele vê no horizonte.

“Acredito que nós podemos desenvolver mais o uso de JDF 
e a integração com sistemas MIS. Há capacidade para mais 
desenvolvimento, tanto no Pacote Xerox FreeFlow Workflow quanto 
nos servidores Fiery, mas temos de fazer essa implementação 
de modo mais completo, por meio da integração perfeita à gestão 
de trabalho e ao fluxo de trabalho de produção”, diz Carsten. Com 
o apoio da Xerox e da EFI, Carsten e o Jyske Bank podem permanecer 
um passo à frente com avanços contínuos na produtividade, qualidade 
e flexibilidade em sua operação de impressão.
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