
Xerox® iGen4® EXP digitale pers
Vergroot uw velformaat. 
Vergroot uw productiviteit. 
Vergroot uw zakelijke mogelijkheden.

Vergroot uw velformaat.  
Op traditionele digitale persen  
zou de productie van deze brochure  
niet mogelijk zijn geweest. 

Vergroot uw fotomogelijkheden. 
Geweldige resultaten op elk vel...  
maar ook op uw bedrijfsbalans!

Xerox® iGen4® EXP digitale pers  
Brochure

Mogelijkheden zijn er in alle 
formaten. 
Voor de Xerox® iGen4® EXP digitale pers – 
en voor u – zijn deze mogelijkheden groter 
dan bij andere digitale productiepersen. 
364 x 660 mm om precies te zijn. Dat is het 
grootste vel formaat in de branche en dit 
biedt kansen voor nieuwe toepassingen 
en nieuwe bronnen van inkomsten die 
gewoonweg niet beschikbaar zouden zijn 
op een kleiner formaat. 

Natuurlijk is een groter velformaat een 
belangrijk wapen in de strijd. Maar de echte 
toegevoegde waarde is de wijze waarop 
de iGen4 EXP digitale pers dit velformaat 
integreert in het systeem en in uw gehele 
workflow. 

Alles start met een gewijzigde invoerlade 
of optionele DocuSheeter iG, die ervoor 
zorgt dat de iGen4 EXP digitale pers wordt 
voorzien van vellen met het grootste afdruk 

formaat in de branche. Van daaruit neemt 
de inmiddels bewezen afdrukkwaliteit 
van de iGen4 het over om materialen te 
produceren die zeer goed te verkopen zijn 
en uiterst winstgevend zijn.  
En alles eindigt in de externe zij-opvangbak, 
de bovenste opvangbak of in de optioneel 
verkrijgbare Multigraf Stacker met 
palletwagen waarin opdrachten worden 
gestapeld, gereed voor afwerking. 

Opdrachten die eerder niet 
mogelijk waren.
We kunnen u een paar voorbeelden geven 
van de nieuwe mogelijkheden die het  
660 mm velformaat van de iGen4 EXP 
digitale pers biedt.  

Deze brochure is er al een van. Het product 
dat u nu in handen heeft, kan niet worden 
geproduceerd op de meeste andere digitale 
persen. We zijn ervan overtuigd dat er 

klanten zijn met een wens voor een drieslag 
gevouwen brochure en steeds te horen 
hebben gekregen dat deze niet digitaal te 
produceren zijn. 

Andere voorbeelden en toepassingen zijn er 
uiteraard in overvloed. Maar we zijn ervan 
overtuigd dat zodra u op dat formaat gaat 
werken, mogelijkheden zult ontdekken die 
wij zelfs nog niet voor mogelijk hebben 
gehouden. 

Meer opdrachten per vel.
Niet elke opdracht is groot. Maar elke 
opdracht kan onder de streep een 
belangrijk verschil maken, mits u deze 
economischer print. En dat betekent 
meer op één vel – snel geprint. Het grote 
velformaat geprint op 40 vellen per minuut 
levert een effectieve printsnelheid op van 
120 A4 prints per minuut. 

Bent u al klaar voor een fotofinish? In de 
fotomarkt ligt een enorme kans. En deze 
markt groeit nog met de dag. Miljoenen 
mensen maken miljarden digitale foto's 
per jaar. In toenemende mate zoeken zij 
bovendien naar mogelijkheden om deze 
te verwerken tot hoogwaardige producten 
zoals fotoboeken, wenskaarten, kalenders, 
jaarboeken en andere speciale uitgaves met 
foto's. 

Dit ruikt naar succes.
Xerox® Matt Dry Ink is een nieuwe toner 
speciaal ontwikkeld om deze groeiende 
markt te bedienen en printproviders 
de mogelijkheid te bieden alle 
productiviteitsvoordelen uit het  iGen4® 
platform te halen. Consumenten en zakelijke 
opdrachtgevers geven in toenemende mate 
de voorkeur aan een gladde matte uitstraling 
voor hun foto-applicaties. Met Xerox® Matt 
Dry Ink kunt u beantwoorden aan deze 
vraag, zowel productief als winstgevend.

Integreer naadloos nieuwe 
toepassingen.
U kunt nieuwe toepassingen produceren 
die naadloos integreren in uw bestaande 
digitale en offset workflows, gecombineerd 
met de bekende iGen4 afdrukkwaliteit. Dit 
vergroot de mogelijkheden op het gebied 
van het printen van consumentenfoto's, 
advertentiematerialen en andere 
toepassingen waarnaar uw klanten vragen.

Lever kwaliteit met elk vel.
Xerox® Matt Dry Ink vergroot daadwerkelijk 
de kracht van de iGen4 en uw mogelijkheid 
tot succes in een van de meest spannende en 
snelst groeiende markten in onze branche. 
De resultaten mogen er zijn! En niet alleen in 
de output die u ziet op elk vel, maar vooral 
ook in de resultaten op uw bedrijfsbalans. 

www.xerox.com

Nieuwe Matt Dry Ink afwerking met iGen4® productiviteit

Geprint op een Xerox® iGen4® EXP digitale pers met Matt Dry Ink.
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Meer productiviteit.  
In traditionele workflows zijn digitale 
productie en offset twee werelden.  
En blijven dat ook. 

Vergroot uw zakelijke mogelijkheden. 
Als u traditioneel blijft denken,  
zal uw ideale printshop slechts  
een illusie blijven.

Als u denkt aan uw ideale 
printshop, waaraan denkt  
u dan? 
Traditionele aanbieders van drukwerk zien 
bedrijfsgroei als 'meer van hetzelfde' – meer 
van dezelfde toepassingen die onder druk 
van de markt tegen een steeds lagere prijs 
moeten worden aangeboden. U krijgt dus 

meer van hetzelfde. Arbeidsintensievere 
workflows en meer kleine technologische 
veranderingen die echter nooit echt een 
impact zullen hebben op uw onderneming.

Als wij naar uw bedrijf kijken en naar wat dit 
zou kunnen worden, zien we toch iets meer. 
Wij zien uitgebreide mogelijkheden door 
uitbreiding –  de uitgebreide mogelijkheden 
van de Xerox® iGen4® EXP digitale pers. 

Wij zien een revolutionair 
nieuwe workflow. 
Een workflow die automatiseert en 
stroomlijnt terwijl tegelijk opdrachten 
van een groeiend aantal klanten worden 
aangenomen en deze begeleidt van 
bestelling tot afgewerkt product – van web 
naar uitvoer – zonder dat er ook maar één 
operator aan te pas komt.

Wij zien een revolutionair nieuw velformaat. 
Een formaat dat uw flexibiliteit vergroot en u 
onmisbaar maakt omdat daarop opdrachten 
kunnen worden geproduceerd die andere 
aanbieders niet aankunnen, en dat met een 
efficiency die u onder de streep zeker geen 
windeieren legt.

We zien een nieuwe technologie die een 
nieuwe mogelijkheid biedt om zowel uw 
digitale tak als uw offsettak uit te breiden. 

Stelt u zich nu eens uw ideale onderneming 
voor met de iGen4 EXP digitale pers – die uw 
visie, uw verbeelding en uw winst vergroot.

Waarom? 
Waarom geen workflows waarin alles 
samenkomt? Waarom geen printactiviteit 
24 uur per dag, 7 dagen in de week? Deze 
worden gerealiseerd, deels met 'know-
how' en deels door 'no way' te zeggen op 
bepaalde zaken! Tot op heden was het 
concept van 24 uur per dag beantwoorden 
aan de vraag een droom en bestond 
daarvoor niet echt een oplossing. 

Met de geautomatiseerde Web-to-Finish 
productie-oplossing, een optie van de 
iGen4® EXP digitale pers, bieden we een 
oplossing voor beide problemen. We hebben 
daartoe softwareproducten en oplossingen 
ontwikkeld tot een exclusief systeem dat het 
proces grotendeels automatiseert, waardoor 
u kunt werken met een ongekende efficiency:

Xerox® FreeFlow® Web Services
In hoge mate aan te passen voor een scala 
aan weborder-toepassingen zoals boeken, 
brochures, flyers, kalenders, wenskaarten, 
visitekaartjes, marketingmateriaal, 
promotiematerialen en gepersonaliseerde 
materialen.

FreeFlow Process Manager®

Creëert een oneindig aantal 
geautomatiseerde workflows voor echte 
touchless bewerkingen.  Taken zoals 
impositie, beeldverbetering, preflight en 
documentconversie die voorheen veel tijd 
vergden, verlopen nu volledig automatisch. 

FreeFlow Print Server
FreeFlow Print Server verschaft u de parallelle 
RIP technologie die uw productiviteit 
verhoogt als onderdeel van de exclusieve 
Web-to-Finish oplossing. Indien gekoppeld 
aan de geautomatiseerde en touchless 
workflow van Web-to-Finish, zorgt de unieke 
parallelle RIP voor een continue stroom 
opdrachten, een continue stroom inkomsten 
en de hoogste mate van productiviteit.

Ultimate Impostrip
Als een toonaangevend prepress 
impositiepakket uit de offset workflows 
van nu, integreert Ultimate Impostrip met 
bestaande digitale plaatmakers om offset 
en digitale productie voor eens en altijd bij 
elkaar te brengen. 

Ultimate Bindery
Coördineert de communicatie tussen de 
FreeFlow Print Server front end, de iGen4 
EXP digitale pers en de afwerkapparatuur en 
verwerkt daarbij uiteenlopende formaten en 
hoeveelheden automatisch – en maakt zo 
een eind aan het handmatig instellen van de 
afwerking tussen opdrachten.

Iedereen op internet is een 
potentiële klant.  
En dat is iedereen. 
Stelt u zich eens uw printshop voor buiten 
kantooruren. De deuren zijn dicht en binnen 
wacht alles op de start van de nieuwe dag. 
Toch? 

Middels FreeFlow Web Services vinden 
klanten u 24 uur per dag. En als ze u vinden, 
vinden ze tevens uitzonderlijke beeldkwaliteit 
en ongeëvenaarde doorlooptijden. Hetgeen 
betekent dat ze de volgende keer weer naar 
u komen.

Kunt zich voorstellen 
dat u kunt uitbreiden en 
stroomlijnen tegelijk?
Kijk maar eens. 

Als u op zoek bent naar manieren om 
uw bedrijfsefficiency te verbeteren 
als antwoord op de gestegen kosten 
en lagere verkoopprijzen, kan Web-to-
Finish uw arbeidskosten en afvalberg 
verkleinen en tegelijk uw mogelijkheden 
vergroten. 

U kunt uw offsettak aanvullen en een 
nieuw verkoopkanaal openen door werk 
van waar dan ook te accepteren, direct 
offertes te sturen en eerst betaald te 
krijgen voordat wordt geproduceerd. 
Web-to-Finish helpt u om volume te 
creëren, de productie te automatiseren 
voor voorgedefinieerde producten 
met bekende workflows en uw ROI te 
verhogen. 

Touchless. Naadloos. Grenzeloos.

1. Xerox®  
FreeFlow® 

Web Services 
Stuurt 
opdrachten 
naar de ge-
automatiseerde 
workflow.

3. Ultimate  
Impostrip 
van Ultimate 
Technographics 
OnDemand 
Automation 
Zorgt voor de 
impositie en het 
verzamelen van de 
vereiste opdracht-
afwerkinformatie.

2. Xerox® 
FreeFlow Process 
Manager® 
Automatiseert 
de opdrachtvoor-
bereiding en 
het verhelpen 
van eventuele 
problemen. 
Inspecteert 
opdrachten en 
kiest automatisch 
de juiste impositie.

4. Ultimate 
Bindery 
Coördineert de 
communicatie 
tussen FreeFlow 
Print Server en 
afwerkeenheid.

a)  Stuurt 
opdrachten 
naar de 
FreeFlow Print 
Server.

b)  Automatiseert 
de instellingen 
van de 
afwerkeenheid 
op basis van 
de opdrachtaf-
werkinformatie.

c)  Instrueert de 
Print Server om 
de opdracht vrij 
te geven. 

Xerox® FreeFlow 
Print Server 

Bourg BMEx 
Booklet Maker

Xerox® iGen4® EXP digitale pers

Uitgebreide mogelijkheden. 
Met Web-to-Finish behoren  
openingstijden tot het verleden. 

Set-up gereed


