
Xerox® iGen® 5 pers
Uw wereld is flexibeler, en dus winstgevender geworden.Een wereld vol mogelijkheden.

De vertrouwde drukwerkindustrie die we in de afgelopen 10 jaar hebben 
gekend, is ontegenzeggelijk veranderd. En hoewel dat lastig lijkt, zijn er op dit 
moment ook echte kansen te vinden.
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Maak die connectie en blijf op de hoogte.

De veranderende wereld van drukwerk.
Verandering schept nieuwe mogelijkheden. Door de groei van digitaal drukwerk en de toenemende vraag 
naar kleinere oplages liggen er kansen voor aanbieders van drukwerk die bereid en in staat zijn om meer 
klanten te bedienen.

Maar wat houdt het dan in om klaar te zijn voor die kans?
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5 STAAT GELIJK AAN ÉÉN – EÉN PLATFORM.

De Xerox® iGen® 5 pers verenigt alle elementen van de iGen® familie in één 
configureerbaar platform, zodat u precies de configuratie kunt kiezen die u nodig 
hebt. De snelheid van de pers, aantal kleuren, invoer en afwerking – alles is 
geïntegreerd in een totaaloplossing die even uniek is als de uitdagingen en de 
kansen waarmee u elke dag wordt geconfronteerd. Invoer + afwerking4 of 5 kleuren
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Snelheid  
van de pers

VERANDERING: BEWIJSSTUK B – MEER MOGELIJKHEDEN.

Ja, drukwerk verandert – ten goede. Deze brochure is daarvan een perfect 
voorbeeld. Nog niet zo heel lang geleden zou het onmogelijk geweest zijn om 
een een dergelijke brochure efficiënt te produceren. Bij een 5e steunkleur zouden 
een offset-oplossing en een grote oplage nodig geweest zijn om een de opdracht 
rendabel te kunnen produceren. En de gewenste oplage van precies 1 (die van u) 
zou met een dergelijke productiemethode onmogelijk geweest zijn.

Vandaag de dag is dat simpel dankzij de Xerox® iGen® 5 pers.

PANTONE® kleur

PMS  
137

Kleine oplage

VERANDERING: BEWIJS A – AFNAME VAN PRINTVOLUMES;  
PER DAG MEER OPDRACHTEN IN KLEINE OPLAGES.2

In het prille begin van het digitaal drukwerk liepen de oplages nog in de duizenden.  
Het was in principe mogelijk om gewoon een offset-workflow handhaven, omdat er vaak 
slechts een paar digitale opdrachten per dag werden verwerkt. Maar door veranderende 
klantbehoeften zijn die cijfers veranderd. De klant wil nu oplagen van honderden 
exemplaren – of nog minder. En dus worden er compleet andere eisen gesteld, zowel 
aan uw bedrijf als aan de oplossing die nodig is om aan de wensen van uw klanten 
te voldoen. 
2  Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016 
N = 417 commerciële en huisdrukkerijen
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Verander de manier waarop uw klanten naar digitaal 
drukwerk (en dus naar u) kijken. Misschien zien zij 
digitaal als een oplossing die slechts voor een 
beperkt aantal opdrachten geschikt is – maar 
digitaal biedt meer mogelijkheden, zodat meer 
verschillende opdrachten verwerkt kunnen worden, 
en u de ultieme aanbieder van drukwerk kunt 
worden. 

Verhoog uw productiviteit en winst. Hoe meer netto 
printtijd u hebt – tijd die u niet hoeft te besteden 
aan instellingen, handmatige kalibratie en 
onderbrekingen voor herstelwerk – hoe 
winstgevender u kunt zijn. Met een oplossing die 
voor eenvoud en voorspelbaarheid staat, blijft u uit 
de rode cijfers.

Bied uw klanten de hoogwaardige opties die zij 
wensen. Klanten willen opvallen met precieze 
merkkleuren, uiteenlopende formaten en speciale 
afwerkingsopties. Met een digitale oplossing voor 
dergelijke wensen – en nog veel meer – kunt u zich 
als partner onmisbaar maken.

www.xerox.com



Automatisch beter.
De Xerox® iGen® 5 is de meest 
productieve digitale pers op de 
markt, dankzij het 
ongeëvenaarde 
automatiseringsniveau en de 
intelligentie die in deze 
drukpers zijn ingebouwd. Door 
de automatisering is de 
insteltijd aanzienlijk korter, is 
de beeldkwaliteit beter, zijn de 
arbeidskosten lager en zijn de 
doorlooptijden winstgevender.

De resultaten zijn 
indrukwekkend en direct 
merkbaar, zowel op de 
werkvloer als in uw 
bedrijfsresultaat. 

Het is een iGen® 5 wereld.
De Xerox® iGen® 5 pers is gericht op de veranderende wereld van drukwerk, zodat u nieuwe, winstgevende 
mogelijkheden kunt benutten. Dit breedst verkrijgbare en meest productieve digitale pers-platform biedt 
verbeterde en waardevolle mogelijkheden, zoals een 5e printstation voor meer kleuren en digitale verfraaiing. 
Kortom, een overtuigende oplossing die aansluit bij de wijze waarop uw printwereld vandaag werkt. 

Haal alles uit uw digitale investering.
U hebt meer mogelijkheden met de Xerox® iGen® 5 door een combinatie van flexibele 
platformeigenschappen. We helpen u bij het kiezen van die opties die binnen uw 
bedrijf de meeste waarde toevoegen, zodat u een pers krijgt die ultiem is toegesneden 
op de huidige situatie – maar die tegelijkertijd ook klaar is voor toekomstige innovaties.

GROOT DENKEN BEGINT HIER – 26" (660 MM) VEL.

Luikvouw-brochure
Afgewerkt formaat 280x648 mm
1.500 per uur– 4/4

Pocketfolder, verticaal
Afgewerkt formaat 216x305 mm
1.500 per uur– 4/4

Drieluik-brochure, 3-op-1
Afgewerkt formaat A4
4.500 per uur– 4/4

Visitekaartjes, 42-op-1
Afgewerkt formaat 89x55 mm
63.000 per uur– 4/4

Tafelkaart, 10-op-1
Afgewerkt formaat 127x178 mm
15.000 per uur– 4/4

Briefkaart, 12-op-1
Afgewerkt formaat 102x152 mm
18.000 per uur– 4/4

BREID UW KANSEN UIT MET DE 
FUNCTIONALITEIT VOOR ZWARE MEDIA.

Kies voor de functionaliteit voor zware media voor nog meer 
groeikansen verkoopdisplays, vouwkartons en andere 
toepassingen met zware media tot 24 pt (610 micron).

5 MAANDEN EXTRA MET DE iGEN® 5 –  
AUTOMATISERING EN PRODUCTIVITEIT.

De iGen® familie is altijd al bedoeld geweest om meer werk te kunnen verrichten binnen dezelfde tijd. 
Met zijn geavanceerde automatisering levert de Xerox® iGen® 5 meer productietijd – tot wel 40% 
meer, wat gelijk staat aan vijf extra maanden productietijd per jaar. Waar andere leveranciers van 
drukwerk in het aankomende jaar voor 12 maanden aan opdrachten verwerken, kunt u er 17 
produceren. 

U HEEFT EEN IMAGO HOOG TE HOUDEN – UITMUNTENDE AFDRUKKWALITEIT 
BEREIKEN EN HANDHAVEN

Het proces om een consequente en verkoopbare printkwaliteit te bereiken, kan bij andere digitale 
productieoplossingen zeer arbeidsintensief zijn. Printen, kalibreren, printen, afstellen en weer printen. 
Onze ingebouwde automatisering zorgt dat dit alles voorspelbaar en efficiënt verloopt. U kunt 
eenvoudig de uitmuntende kleuren krijgen die u nodig hebt en die kleuren vervolgens bij elk shift en op 
elke pers blijven gebruiken.

Met matte toner kunt u nog beter de uitstraling van 
offset-drukwerk benaderen en een groter aanbod aan 
opdrachten zoals fotoboeken en fotoproducten 
produceren met een bijzonder uniforme glans in 
accenten, halftonen en schaduwen. Hiermee brengt u 
meer flexibiliteit in de opdrachten die u kunt aannemen, 
door de aantrekkelijke, offset-achtig  
matte afwerking, vooral op  
ongecoat of silkmateriaal.
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BREID UW KLEUREN- EN 
STEUNKLEURENGAMMA UIT –  
VOEG EEN 5E KLEUR TOE.
Met het 5e printstation kunt snel oranje, 
groene of blauwe toner laden als aanvulling op 
de CMYK-kleuren. Hiermee kunt u een breder  
scala aan PANTONE® kleuren maken –  
meer dan 90% van het PANTONE® PLUS 
swatchbook – zodat u de huisstijlkleuren van 
meer klanten kunt produceren. 

BRENG UW PRINTCAPACITEITEN 
OP EEN HOGER PLAN – BREID UW 
KLEURENPALET UIT MET WIT.
Met Xerox® witte toner in het 5e printstation 
kunt u toepassingen zoals visitekaartjes, 
briefkaarten, uitnodigingen en vouwkartons 
op speciale substraten een schitterende 
uitstraling geven. Daarnaast levert wit ook 
een functionele laag in transparante media 
voor winkelborden, zodat u geheel nieuwe 
bedrijfsactiviteiten kunt ontplooien. 

VERBETER CREATIVITEIT  
EN VEILIGHEID – KIES 
VOOR TRANSPARANTE TONER.
Creëer decoratieve 'spot varnish'-effecten of 
breng een watermerk aan met behulp van 
Xerox® transparante toner in het 5e printstation. 
Het glanseffect van transparant zorgt voor een 
hoogwaardige uitstraling die het ontwerp van 
bijna elke digitale printopdracht optimaliseert. 
Wordt transparante toner gebruikt voor het 
drukken van watermerken, dan kan dit een 
extra beveiligingsniveau toevoegen aan 
toegangskaarten, passen en meer. 

Digitaal CMYK… plus.

DOOR SLECHTS ÉÉN PRINTSTATION TOE TE VOEGEN – KRIJGT U BIJNA ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN.

Digitaal drukwerk biedt meer mogelijkheden naarmate het onderwerp verfraaiing een grotere rol speelt. Door een 5e printstation aan uw Xerox® iGen® 5 pers 
toe te voegen, kunt u meer PANTONE® kleuren creëren of een keur aan speciale effecten toevoegen – allemaal in-line – zodat u aan de groeiende vraag kunt 
voldoen. En het is duidelijk dat er vraag is. Volgens InfoTrends overweegt 54,3% van de bevraagde drukwerkleveranciers om in 2018 een digitale pers met 
extra functionaliteit aan te schaffen.1

1 Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016

DE UITSTRALING DIE UW KLANTEN 
WENSEN – MATTE TONER

Het volume van digitale printverbetering 
zal naar verwachting in de periode 2015 
- 2020 met 27% CAGR (samengestelde 
jaarlijkse groei) toenemen tot 25 miljard 
pagina's in 2020. 

Afnemers van drukwerk gaven aan dat 
zij bereid zijn om voor digitale 
printverbetering maar liefst 24% tot 
89% meer te betalen dan voor CMYK.

25B 89%
De winstmarge op digitale 
printverbetering kan voor leveranciers 
van printservices zeer aanzienlijk zijn 
(50% tot 400%), wat garant staat voor 
een snel investeringsrendement (ROI).

400%

DE PERFECTE FINISHING TOUCH –  
XEROX® INTEGRATEDPLUS FINISHING SOLUTION.

De perfecte afwerkingsoplossing is belangrijk om 
een diversiteit aan opdrachten te kunnen 
aannemen en zo efficiënt mogelijk te produceren 
conform de wensen van de klant. Xerox® 
IntegratedPLUS-afwerking biedt meer gemak en 
kostenbesparing op automatische afwerking voor 
machines van Xerox® en van andere merken® 
binnen dezelfde printshop. Er zijn geen 
hoogopgeleide prepress-operators meer nodig en 
handmatig programmeren is verleden tijd. Dat 
betekent een aanzienlijke verbetering van de 
efficiency bij elke opdracht. 

Er wordt wel gedacht dat digitaal 
drukwerk vanwege het velformaat 
slechts geschikt is voor een paar 
typen opdrachten. Maar de iGen® 
5 kan velformaten aan tot maar 
liefst 26" (660 mm). 

Zo kunt u op rendabele wijze meer 
opdrachten printen - voor unieke 
toepassingen zoals 
zesluikbrochures, folders met 
luikvouw, folders op zakformaat en 
in het oog springende direct-mail 
campagnes. 

XEROX® FREEFLOW® CORE — 
GEAUTOMATISEERDE SNELHEID.

Printen is uw business. Maar snelheid is dat 
zeker ook. Daarom is het zo belangrijk om 
buiten de gevestigde kaders te denken en de 
waarde van elke stap in het printproces te 
overwegen.

Als u de efficiëntie van de iGen® 5 
combineert met de kracht van FreeFlow® 
Core, hebt u meer kleurenopties zonder dat u 
meer tijd kwijt bent aan de prepress. U kunt 
snel en eenvoudig workflows instellen met 
Xerox® FreeFlow® Core om uw bestanden 
automatisch voor te bereiden. Daarbij 
worden handmatige handelingen uit het 
proces gehaald en kunt u met uw pers meer 
opdrachten produceren.

Kleurbeheerprogramma: 
Automatiseert linearisatie, 
kalibratie en profilering 
voor kleurconsistentie en 
nauwkeurigheid van dag 
tot dag.

Automatisch 
ontwikkelaardosering: 
Combineert toner en 
ontwikkelaar, voor een 
consistent verloop van de eerste 
tot en met de laatste pagina.

Automatische 
dichtheidsregeling: 
Gepatenteerde technologie die 
strepen in de uitvoer detecteert 

voordat ze zichtbaar zijn en 
digitaal inconsistenties kan 
compenseren zonder dat de 
operator hoeft in te grijpen.

Automatische beeld-op-
papiertechnologie: Produceer 
meer uiteenlopende kleine 
opdrachten met zeer precieze 
beeld-naar-papierregistratie 
zonder dat er bij elke wisseling 
van papierformaat kostbare tijd 
verloren gaat. 

Objectgericht halftonen 
afdrukken: Als deze optie is 
geselecteerd, gebruikt de iGen® 
5 objectgericht halftonen 

afdrukken om afbeeldingen 
en tekstelementen op 
verschillende manieren weer 
te geven voor een optimale 
kwaliteit. Raster 180 wordt voor 
afbeeldingen gebruikt voor een 
optimale egaliteit. Tekst wordt 
weergegeven op raster 250, 
wat optimale scherpte biedt. 
Dit garandeert weergaloze 
resultaten bij uitdagende 
opdrachten zoals brochures en 
catalogi.


