
“ Ik weet dat ik 
klaar moet staan 
voor meer kleine 
opdrachten 
en snellere 
doorlooptijden.  
Ik moet mijn  
digitale drukwerk-
activiteiten 
op een hoger 
plan brengen.”

Dit is uw kans om meer 
opdrachten binnen te slepen.
Met offset kon u grote oplages van slechts een 
paar opdrachten drukken en daar winst mee 
maken. Maar u kunt digitaal succes bereiken 
door per dag veel meer opdrachten in kleinere 
oplages te verwerken. 

De realiteit is dat alles steeds sneller gaat. Voor 
de meeste bedrijven is digitaal de ideale manier 
om af te drukken, omdat digitaal drukwerk het 
antwoord is op de huidige vraag naar kleinere 
oplages, meer variatie en steeds kortere 
doorlooptijden. 

Digitaal kan veel winst opleveren met complete, 
“slimme” oplossingen die volledig geïntegreerd 
zijn. Dit is precies wat de Xerox® iGen® 5 en de 
workflowautomatisering levert. 

Geautomatiseerde order-to- 
finish workflow – zelfs met  
een vijfde kleur.
De drukwerkindustrie heeft veel veranderingen 
doorgemaakt als het gaat om workflows. Zo 
worden er bijvoorbeeld systemen gebruikt om 
de preproductie te automatiseren en worden 
bestellingen on-line verzonden en gevolgd. Maar 
om die workflow geschikt te maken voor digitaal 
drukwerk – vooral met een vijfde kleur – is er 
meer nodig. U kunt natuurlijk 200 opdrachten 
van een web-to-print oplossing aannemen, 
maar als u ze niet als batch kunt verwerken en 
ze op een productieve manier afdrukken, is die 
automatisering weggegooid geld.

De Xerox® iGen® 5 is een complete 
digitale oplossing die toonaangevende 
drukperstechnologie combineert met een 
reeks workflowsoftwareproducten om het 
productieproces van bestelling tot afwerking te 
automatiseren en te integreren. 

Uw workflow geschikt maken 
voor digitaal drukwerk.
Xerox® iGen® 5 pers



De kosten van menselijke interventie in productieworkflows op een rijtje:

In mensenhanden glipt de winst vaak door de vingers!

Gemiddelde kosten van één raakpunt: £           10

Maal het aantal opdrachten per dag:       x   24

Maal het aantal werkdagen per jaar:       x   250

Samen vormen de Xerox® 
iGen® 5 en de Xerox® 
workflowoplossingen een 
combinatie van vertrouwde, 
toonaangevende software 
en de allernieuwste 
digitale vellenpers om 
een geïntegreerde end-to-
end workflow te kunnen 
creëren. Hierdoor kunt u 
meer opdrachten vanaf 
meer locaties aannemen. 
Verder biedt deze digitale 
pers superieure kleuren en 
een betere beschikbaarheid 
(uptime), hoeft de operator 
minder vaak in te grijpen en 
wordt uw potentiële winst 
geoptimaliseerd.  

Opdrachten binnenhalen
Integreer met een op uw job-description 
format (JDF)-gebaseerde webverzendingstool 
om het indienen van opdrachten rechtstreeks 
vanaf de pc van de klant te automatiseren en 
ondersteun tegelijkertijd: 

•  On-line offertes en invoer van 
opdrachtspecificaties

• Algemene en klantspecifieke catalogi
• Variabele gegevens afdrukken (VDP)
• Productiestatus
• Facturen inzien
• On-line betalingen
• Opdrachtengeschiedenis inzien
• Nabestellingen

Xerox® iGen® 5 en de workflow-
automatisering werken samen,  
zodat u beter kunt presteren.

Automatisering van prepress-
werkzaamheden
De iGen 5 Press is staat bekend om zijn 
toonaangevende productiviteit, door een 
uitgebreide automatisering die de tussenkomst 
van operators bij de meest voorkomende 
insteltaken overbodig maakt.

Xerox® FreeFlow® Core biedt vergelijkbare 
voordelen voor prepressbewerkingen, 
zodat knelpunten in de workflow worden 
voorkomen. Dit modulaire softwareplatform 
biedt een automatisering die handmatige 
interventie – en de kosten daarvan – in veel 
prepressbewerkingen overbodig maakt. Hij 
automatiseert en integreert van begin tot eind 
intelligent de verwerking van printopdrachten, 
met een workflow die weinig tot geen 
gebruikersinterventie vereist, makkelijk werkt, 
zich moeiteloos aanpast, snel schaalbaar is en 
consistente resultaten levert.

 Wat zou het opleveren als u slechts 2 raakpunten per opdracht zou automatiseren?
Wat zou het opleveren als u slechts 3 raakpunten per opdracht zou automatiseren?  

Besparing op jaarbasis per raakpunt:  £   60.000

Verlaag de kosten van het 
accepteren van afdrukopdrachten.
StoreFlow™ creëert en beheert webwinkels 
en marketingportals in samenwerking 
met de in FreeFlow Core geïntegreerde 
prepressautomatisering, voor de efficiency 
van een daadwerkelijk geautomatiseerde en 
aanraakvrije workflow.

Ondersteun statische en variabele 
opdrachten vanaf één portal.
Met StoreFlow kunnen eindgebruikers hun 
eigen statische documenten eenvoudig 
uploaden en bestellen, of variabele 
documenten via een vooraf gedefinieerde 
catalogus selecteren en bestellen. Klanten 
kunnen binnen hetzelfde document ook 
variabele en statische pagina's mengen.

Breid uw 
workflowautomatisering 
uit naar statische en high-
impact maatwerkopdrachten 
met XMPie® PersonalEffect 
StoreFlow™.

JDF JDF



Beheren van workflows met 5e kleur
Het toevoegen van een 5e kleur hoeft niet te 
betekenen dat uw workflow complexer wordt. 

Xerox® Freeflow® Core beheert 
opdrachtherkenning en job batching 
met een uitgebreid kleurengamma – Het 
uitgebreide kleurengamma van de iGen 5 pers 
optimaliseert twee opdrachttypen:

• Opdrachten met PANTONE Plus-
steunkleuren die niet binnen het CMYK-
kleurbereik van de iGen 5 vallen

• Opdrachten met RGB-afbeeldingen met een 
kleurengamma die niet binnen het CMYK-
kleurenbereik van de iGen 5 vallen

Mits op de juiste wijze geconfigureerd, kan 
FreeFlow® Core deze opdrachten vóór het 
afdrukken herkennen. Is de opdracht herkend, 
dan wordt deze ingedeeld met andere 
opdrachten waarbij dezelfde 5e kleur benodigd 
is, zodat de totale productiviteit van de 
vestiging wordt verbeterd. 

FreeFlow® Core kan ook de pers aansturen 
voor afdrukken in de CMYK- of CMYK+-modus 
voor de beste kleurenmatch, en daarbij 
de opdrachten hiernaar indelen voor een 
efficiënte productie.

Xerox® IntegratedPLUS Automated 
Color Management – Ideaal voor klanten 
met meerdere persen op één of meerdere 
locaties. IntegratedPLUS Automated Color 
Management biedt simpele instellingen 
waarmee u afdrukapparatuur kunt monitoren 
en centraal het kleurenbeheer van een volledig 
printerpark kunt beheren. 

Productie
Realiseer een ongekende productiviteit met 
een drukpers die speciaal is ontwikkeld voor 
de eisen en flexibiliteit van een winstgevende 
leverancier van digitaal drukwerk. 

Xerox® iGen® 5 pers met een Xerox® 
FreeFlow® printerserver – De kenmerkende 
beeldkwaliteit, prestaties en productiviteit 
van de Xerox® FreeFlow® printerserver is nu 
ook beschikbaar met het gebruikersgemak en 
de ongeëvenaarde kracht en ondersteuning  
van Microsoft® Windows. Samen met 
de gegarandeerde beeldrendering van 
de Adobe® PDF Print Engine® voor uw 
optimale productiewerkstroom, kunt u 
rekenen op robuustheid van wereldklasse en 
betrouwbaarheid voor al uw toepassings-
behoeften.  

Xerox® iGen® 5 pers met een EFI Fiery 
digitale printserver – Met de Xerox® iGen® 5 
kunt u een constante stroom van opdrachten 
aannemen en ze vervolgens omzetten in 
hoogwaardig afgewerkte toepassingen 
dankzij een combinatie van geautomatiseerde 
beeldkwaliteit, optimale beschikbaarheid, 
een groter velformaat en het gebruik van 
verschillende papiersoorten. Bovendien kan 
deze drukpers naadloos worden geïntegreerd 
in bestaande workflows, zodat u uitstekende 
resultaten kunt bereiken met de eerste afdruk 
en alle daaropvolgende afdrukken. En dankzij 
de Fiery Spot-On™ (steun)kleurtool kunnen 
alle opdrachten die u uitvoert met de vijfde 
kleur van de iGen® eenvoudig en nauwkeurig 
worden voorbereid. 

Geautomatiseerde afwerking
Combineer de efficiency van in-line afwerking 
met de flexibiliteit van off-line afwerking in 
één oplossing. Los knelpunten op met in-line/
off-line/dual-mode automatisering, zodat u 
op een flexibele manier meer opdrachten kunt 
produceren.

Xerox® IntegratedPLUS Finishing Solution– 
Als de binnenkomende opdrachten dankzij 
de toenemende verschuiving naar digitaal 
drukwerk in kleine oplages van een handjevol 
per dag groeien naar tientallen of zelfs 
honderden per dag, kunt u het zich niet meer 
permitteren om elke opdracht handmatig af 
te handelen.

Met Xerox® IntegratedPLUS-afwerking zijn er 
geen hoog opgeleide prepress-operators meer 
nodig om bestanden aan te passen aan de 
specificaties van de afwerkmodule. Handmatig 
programmeren van de afwerkmodule is niet 
meer nodig en de kans op fouten neemt 
af doordat de benodigde parameters 
(zoals pagina-opmaak, paginavolgorde en 
schoonsnijden) automatisch worden ingesteld 
zodra een opdracht de workflow binnenkomt. 
Hiermee komen het gemak en de lagere kosten 
van automatische afwerking beschikbaar voor 
meerdere machines (zowel machines van 
Xerox® als machines van andere merken dan 
Xerox® binnen dezelfde printshop), zonder dat 
er meerdere speciale in-line afwerkmodules 
nodig zijn. En ook in de toekomst zullen nieuwe 
machines worden ondersteund, zodat uw 
investering beschermd blijft.

Vergroot het bereik van uw klanten met 
beheer van campagnes via meerdere kanalen
Met extra opties in XMPie® kunt u campagnes via meerdere 
kanalen creëren zonder in te leveren op creativiteit.  
De nieuwste webtechnologieën worden ondersteund door Open 
XM-technologie zodat digitale content probleemloos naast de 
meest geavanceerde variabele afdruk-ontwerpen kan bestaan.

JDF



Neem vandaag nog contact op met een medewerker van Xerox om een afspraak te maken 
voor een demonstratie. Lees meer over wat de workflows van onze nieuwe Xerox® iGen® 5 
pers kunnen betekenen voor uw bedrijf. Ga naar www.xerox.com voor meer informatie.
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