Kiến tạo các cơ hội thú vị cho
Nhà In

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của
Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation.
Nhà phân phối (các) sản phẩm là
FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Doanh nghiệp

Chúng tôi có thể giúp gì để bạn xây dựng các cơ hội mới?
“Tôi muốn cung cấp
“Tôi cần nhiều thời
“Tôi muốn giảm chi phí “Tôi muốn một đối tác
nhiều lựa chọn linh
gian để phát triển kinh để đầu tư lĩnh vực
và một sản phẩm
hoạt cho khách hàng” doanh”
khác”
đáng tin cậy”

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Nhà In

Linh Hoạt

Năng Suất

Tiết kiệm

Sự hợp tác

“Tôi muốn cung cấp nhiều lựa chọn
linh hoạt cho khách hàng”
Xu hướng thị trường luôn luôn thay đổi, vì vậy hãy luôn sẵn sàng để đưa ra
nhiều sự lựa chọn mới cho khách hàng: đa dạng vật liệu, cách thành phẩm, sản
lượng, v..v..
Khi thị hiếu của khách hàng thay đổi, bạn có thể dễ dàng đáp ứng bằng cách
bổ sung các tùy chọn cộng thêm của máy.
Nắm bắt được nhu cầu đang tăng về việc in bao bì và in khổ giấy dài, bạn có
thể mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng và tìm kiếm được nhiều cơ
hội hơn cho doanh nghiệp của mình, ngay cả trong thị trường cạnh tranh này.

In hiệu quả định lượng giấy lên
400 gsm và dài 1,200 mm

Versant® 170i Press

Versant® 180i Press

Versant® 3100i Press
Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Nhà In

Linh Hoạt

Năng Suất

Tiết kiệm

Sự hợp tác

“Tôi muốn tăng năng
suất sản xuất.”
Chúng tôi biết khách hàng luôn đòi hỏi thời gian giao hàng nhanh,
nên chúng tôi đảm bảo dòng máy mới của chúng tôi sẽ giúp bạn
hoàn thành công việc của mình còn nhanh hơn cả lúc trước. Việc
này đồng nghĩa với việc bạn có thể nhận nhiều đơn hàng hơn và
tập trung phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Hoàn thành nhiều việc hơn không có nghĩa là phải làm việc nhiều
hơn. Với các tính năng thông minh như Tự Động Hóa quy trình sản
xuất giúp bạn xử lý mọi việc, bạn có nhiều thời gian để làm các
việc khác hơn như phục vụ khách hàng, phát triển kinh doanh.

Thời gian chuyền bài nhanh hơn đến 67%1.

Versant® 170i Press

Versant® 180i Press

Versant® 3100i Press
1

Theo nghiên cứu của phòng R&D.

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Nhà In

Linh Hoạt

Năng Suất

Tiết kiệm

Sự hợp tác

“Tôi muốn tiết kiệm tiền và
dùng ngân sách chi tiêu vào
các việc khác”
Cắt giảm lãng phí là cách để tăng ngân sách và giải
phóng các nguồn tài nguyền để đầu tư các lĩnh vực
khác.
Bộ nạp giấy bằng khí hút mang tính cách mạng của
chúng tôi với tính năng căn chỉnh tự động giúp giảm
thiểu lỗi gây ra từ con người và giảm tối đa khả năng kẹt
giấy, tráng lãng phí thời gian, vật tư tiêu hao, giấy.

Tỉ lệ kẹt giấy thấp hơn 6 lần

Versant® 170i Press

(0.01%)

Versant® 180i Press

Versant® 3100i Press
Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Nhà In

Linh Hoạt

Năng Suất

Tiết kiệm

Sự hợp tác

“Tôi cần một sản phẩm
và một đối tác tôi có thể
tin cậy”
Khi lựa chọn chúng tôi là nhà cung cấp máy in sản xuất cho
doanh nghiệp của mình là bạn đã có cho mình một đối tác đồng
hành cùng bạn phát triển sự nghiệp của mình. Chúng tôi đảm
bảo máy luôn trong tình trạng tốt nhất để sản xuất bằng các
công cụ Dự đoán tình trạng bảo trì và Dịch vụ Từ Xa.
Công cụ này sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi kỹ thuật đến để
khắc phục sự cố và giảm nguy cơ hết vật tư. Bên cạnh đó, các
chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn giúp doanh
nghiệp luôn tự tin phát triển.

Hãy chọn cho mình một đối tác đáng tin cậy

Versant® 170i Press

Versant® 180i Press

Versant® 3100i Press
Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Nhà In

Linh Hoạt

Năng Suất

Tiết kiệm

Sự hợp tác

Máy in Versant 3100i Press:
Mảnh ghép vạn năng cho các cơ hội
®

Dòng máy in công nghiệp cao cấp được thiết kế để đáp ứng in ấn sản lượng cao, tăng năng
lực sản xuất cho doanh nghiệp của bạn. Từ cấu hình tiêu chuẩn rất phù hợp với nhu cầu sản
xuất cơ bản, đến cấu hình đầy đủ chức năng để đáp ứng các sản lượng in khủng. Máy in
Versant®3100i Press sẽ giúp bạn kiến tạo các cơ hội mà bạn đang tìm kiếm.
Trò chuyện cùng chúng tôi về các khả năng và cơ hội mà máy
in Versant® 3100i Press có thể mang lại.

Liên hệ

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Nhà In

Linh Hoạt

Năng Suất

Tiết kiệm

Sự hợp tác

Máy in Versant 180i Press:
Mảnh ghép tối ưu cho các cơ hội
®

Dòng máy in nhanh với khả năng in ấn linh hoạt, hiệu suất cao được bổ sung tính năng quét và sao chụp
mang lại nhiều khả năng hơn. Quản lý các nhu cầu in, quét và sao chụp của bạn một cách dễ dàng và làm
được nhiều việc hơn bao giờ hết với sự linh hoạt của Versant® 180i Press. Từ những thiết lập in, quét và sao
chụp tiêu chuẩn đến cấu hình nâng cao hơn để có khối lượng cao nhất và tính linh hoạt tối đa - mọi thứ đã
sẵn sàng để bạn xây dựng quy trình hoàn hảo.
Trò chuyện cùng chúng tôi về các khả năng và cơ hội mà máy
in Versant® 180i Press có thể mang lại.

Liên hệ

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Nhà In

Linh Hoạt

Năng Suất

Tiết kiệm

Sự hợp tác

Meet the new Versant 170i Press:
Our New Building Block of Opportunity
®

Một cỗ máy in nhanh được trang bị đầy đủ tính năng mạnh mẽ cần thiết cho việc khởi nghiệp cùng
ngành in với mức giá vô cùng hợp lý. Bạn có thể bắt đầu bằng cấu hình cơ bản và trang bị thêm
các tùy chọn nâng cao khi doanh nghiệp đã phát triển mạnh. Hãy xây nền móng vững chắc cho
doanh nghiệp của mình với Versant.
Trò chuyện cùng chúng tôi về các khả năng và cơ hội mà máy
in Versant® 170i Press có thể mang lại.

Liên hệ

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Nhà In

Linh Hoạt

Năng Suất

Tiết kiệm

Sự hợp tác

Chúng tôi có thể giúp gì để bạn xây dựng các cơ hội mới?
“Tôi muốn cung cấp
“Tôi cần nhiều thời
“Tôi muốn giảm chi phí “Tôi muốn một đối tác
nhiều lựa chọn linh
gian để phát triển kinh để đầu tư lĩnh vực
và một sản phẩm
hoạt cho khách hàng” doanh”
khác”
đáng tin cậy”

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Doanh nghiệp

Linh Hoạt

Năng suất

Giảm chi phí

Đối tác

“Tôi muốn tự linh hoạt sản
xuất nhiều kiểu tài liệu”
Khi đầu tư vào một máy in công nghiệp mới, bạn cần phải biết máy
in đó có bền hay không và nó có thể đồng hành với sự phát triển
của doanh nghiệp bạn hay không.
Máy in này sẽ kiến tạo thêm cơ hội mới và có thể xử lý nhiều tùy
chọn và kiểu hoàn thiện khác nhau ở sản lượng nhiều hơn, với
năng suất tối đa. Ngay cả khi nhu cầu của bạn thay đổi hoặc sản
lượng tăng lên, bạn có thể điều chỉnh thiết lập máy in của mình
bằng cách thêm tùy chọn để xử lý công v một cách dễ dàng.

Có thế in một các hiệu quả cho vật liệu
lên đến 400 gsm và dài 1.200 mm.

Versant® 170i Press

Versant® 180i Press

Versant® 3100i Press
Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Doanh nghiệp

Linh Hoạt

Năng suất

Giảm chi phí

Đối tác

“Tôi cần nhiều thời
gian để phát triển kinh
doanh”
Chúng tôi biết thời gian trong một ngày dường như là quá
và việc thúc đẩy năng suất kinh doanh quan trọng hơn bao
giờ hết, vì vậy chúng tôi đã đưa ra một giải pháp.
Giờ đây, bạn có thể tăng tốc độ xử lý công việc với các
điều chỉnh tự động. Không cần phải thiết lập thủ công và
không gặp các nguy cơ nhân viên nạp giấy sai hoặc mắc
lỗi cấu hình.
Tất cả điều này giúp tiết kiệm quỹ thời gian quý báu củ
bạn để dành tìm kiếm các cơ hội mới, cải thiện trải nghiệm
khách hàng và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho doanh
nghiệp của bạn.

Thời gian chuyển bài nhanh hơn tới 67%1.

Versant® 170i Press

Versant® 180i Press

Versant® 3100i Press
1

Theo nghiên cứu của phòng R&D

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Doanh nghiệp

Linh Hoạt

Năng suất

Giảm chi phí

Đối tác

“Tôi muốn giảm chi
phí để đầu tư lĩnh vực
khác”
Các dòng máy in của chúng tôi phù hợp với ngân
sách của bạn và giúp bạn tăng năng lực sản xuất.
Với các tính năng thông minh như Khay nạp giấy
hút khí mang tính cách mạng của chúng tôi giúp
giảm thiểu nguy cơ kẹt giấy, bạn có thể tiếp tục làm
việc mà không cần phải lo lắng.

Tỉ lệ kẹt giấy giảm thấp hơn 6 lần

Versant® 170i Press

(0.01%)

Versant® 180i Press

Versant® 3100i Press

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Doanh nghiệp

Linh Hoạt

Năng suất

Giảm chi phí

Đối tác

“ Tôi cần một đối tác có
thể hiểu được vấn đề
kinh doanh của tôi và hỗ
trợ tôi đường dài”
Khi bạn đang có những đơn hàng đang đến hạn gửi, hoặc đang cố
gắng tối đa hóa các cơ hội, việc cuối cùng bạn muốn tất cả bị trì trệ
khi máy in gặp trục trặc, phải sửa chữa hay hết mực.
Khi bạn lựa chọn FUJIFILM Business Innovation, bạn sẽ có đặc
quyền sử dụng dịch vụ sau bán hàng toàn diện của chúng tôi. Dịch
vụ này đảm bảo mọi thứ hoạt động hoàn hảo và bạn có thể tận
dụng tối đa máy của mình.
Các dịch vụ cộng thêm thông minh như Dự đoán bảo trì và Dịch vụ
Từ xa giúp đảm bảo thời gian máy chạy tối đa và hoạt động kinh
doanh của bạn ổn định. Bên cạnh đó, các chuyên gia của chúng tôi
luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn giúp bạn yên tâm sản xuất.

Hãy chọn cho mình một đối tác kinh doanh
đáng tin cậy

Versant® 180i Press

Versant® 170i Press
Versant® 3100i Press

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Doanh nghiệp

Linh Hoạt

Năng suất

Giảm chi phí

Đối tác

Máy in Versant 3100i Press:
Mảnh ghép vạn năng cho các cơ hội
®

Dòng máy in công nghiệp cao cấp được thiết kế để đáp ứng in ấn sản lượng cao, tăng năng
lực sản xuất cho doanh nghiệp của bạn. Từ cấu hình tiêu chuẩn rất phù hợp với nhu cầu
sản xuất cơ bản, đến cấu hình đầy đủ chức năng để đáp ứng các sản lượng in khủng. Máy
in Versant® 3100i Press sẽ giúp bạn kiến tạo các cơ hội mà bạn đang tìm kiếm.
Trò chuyện cùng chúng tôi về các khả năng và cơ hội mà
máy in Versant® 3100i Press có thể mang lại.

Liên hệ

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Doanh nghiệp

Linh Hoạt

Năng suất

Giảm chi phí

Đối tác

Máy in Versant 180i Press:
Mảnh ghép tối ưu cho các cơ hội
®

Dòng máy in nhanh với khả năng in ấn linh hoạt, hiệu suất cao được bổ sung tính năng quét và sao chụp
mang lại nhiều khả năng hơn. Quản lý các nhu cầu in, quét và sao chụp của bạn một cách dễ dàng và làm
được nhiều việc hơn bao giờ hết với sự linh hoạt của Versant® 180i Press. Từ những thiết lập in, quét và sao
chụp tiêu chuẩn đến cấu hình nâng cao hơn để có khối lượng cao nhất và tính linh hoạt tối đa - mọi thứ đã
sẵn sàng để bạn xây dựng quy trình hoàn hảo
Trò chuyện cùng chúng tôi để tìm hiểu xem các cơ hội mà
Versant® 180i Press có thể mang lại.

Liên hệ

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Doanh nghiệp

Linh Hoạt

Năng suất

Giảm chi phí

Đối tác

Máy in new Versant 170i Press:
Mảnh ghép mới cho các cơ hội
®

Một cỗ máy in nhanh được trang bị đầy đủ tính năng mạnh mẽ cần thiết cho việc khởi nghiệp
cùng ngành in với mức giá vô cùng hợp lý. Bạn có thể bắt đầu bằng cấu hình cơ bản và trang bị
thêm các tùy chọn nâng cao khi doanh nghiệp đã phát triển mạnh. Hãy xây nền móng vững chắc
cho doanh nghiệp của mình với Versant.
Trò chuyện cùng chúng tôi để tìm hiểu xem các cơ hội mà
Versant® 170i Press có thể mang lại

Liên hệ

Bảng giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

Doanh nghiệp

Linh Hoạt

Năng suất

Giảm chi phí

Đối tác

