
D E  I N T IM I T E I T  M E T  K L A N T E N  V E R S T E R K E N  +  M E E R  I N KO M S T E N  G E N E R E R E N  U I T:

Vermenigvuldig de waarde 
van uw gegevens.

Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite  
Vier oplossingen voor krachtiger variabel afdrukken

Zinvol gebruik van variabele data is een must-have geworden voor alle soorten 
organisaties. Een door pandemie gedreven golf van digitale interacties heeft 
de verwachtingen van de consument doen stijgen, waardoor elk contactpunt belangrijker 
is dan ooit. Bedrijven die variabele data effectief gebruiken om relevante, intimiteit 
te creëren zullen opvallen – en in ruil daarvoor een hogere omzetgroei realiseren.

Xerox® FreeFlow® Variable Information (VI) Suite maakt het eenvoudiger en rendabel om 
de kracht van variable data print (VDP) te maximaliseren met supersnelle, ultra-efficiënte 

ontwerptools en meer compositietools voor printers en persen van Xerox en andere fabrikanten – 

inclusief de mogelijkheid om beveiliging en visuele interesse toe te voegen met de unieke 

gespecialiseerde beeldvorming van Xerox.

Maak gebruik van het volledige potentieel van personalisatie.

71% 72% 40%
van de consumenten 
beschouwt personalisatie als 
een basisverwachting

van de consumenten 
verwacht dat de bedrijven 
waar ze van kopen, hen als 
individuen erkennen en hun 
belangen kennen

meer omzet kan worden 
gegenereerd door 
gepersonaliseerde 
interacties

Alle statistieken: McKinsey Next in Personalization 2021 Rapport
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Versnel VDP van ontwerp tot afdrukken.
Vereenvoudig de productie van on-demand, uiterst complexe, kleurrijke en VDP-
opdrachten met veel grafische afbeeldingen precies op de manier die voor u het 
beste werkt – van ontwerp tot productie – met de modulaire oplossingset van 
Xerox® FreeFlow® VI Suite.

Voeg VDP rechtstreeks toe in Adobe® InDesign:

Zorg voor grotere VDP-verfijning:

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  D E S IG N  E X P R E S S

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  D E S IG N  P R O

Geoptimaliseerd 
voor 
eenvoudigere 
PDF-uitvoer

Geoptimaliseerd 
voor rijke uitvoer 
van meerdere  
pagina’s

Ondersteunt 
afdrukken 
en digitaal 

Ondersteunt 
afdrukken 
en digitaal 

Zet de deur open voor meer impact en omzet. FreeFlow® VI Design Express helpt 
ontwerpers snel en gemakkelijk elementen van variabele gegevens toe te voegen 
in hun vertrouwde Adobe® InDesign®-layoutprogramma, waaronder: 

• Transactionele gegevens importeren - de eerste stap in de basisontwikkeling 
van transacties en afschriften

• Gegevensgestuurde tabellen en grafische elementen maken, waaronder 
dynamische cirkel-, lijn- en staafdiagrammen

• Vergroot PDF prestaties met gegevensregistratieklare formulieren en velden 
met digitale handtekeningen

Til het ontwerp van variabele data naar een volgend niveau. FreeFlow® VI Design Pro biedt 
rechtstreeks toegang tot de krachtige VIPP®-taal, zodat programmeurs de code voor variabele 
documenten rechtstreeks kunnen schrijven, bekijken en bewerken voor complexere ontwerpen. 
Programmeurs kunnen: 

• de VIPP-code® samen bekijken met een WYSIWYG-pagina om onmiddellijk inzicht te krijgen 
in hoe de code eruit zal zien

• unieke, geavanceerde instructies toevoegen zoals postcodesorteren, QR-codes of 
streepjescodes

• Toegang tot de hulpfunctie in de app en een krachtige slimme editor voor hulp bij het 
bewerken van opdrachten, zoeken op trefwoorden en het zoeken en vervangen van opties, 
evenals een GUI-venster met opties voor media, weergave en pagina-evaluatie
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H O G E  S N E L H E D E N

F L E X I BI L I T E I T

Versnel VDP van ontwerp tot afdrukken.

Eenvoudig tot 
complex

Commercieel 
tot zakelijk

Laag tot hoog 
volume

Afdrukken tot 
elektronisch

Automatisch bestanden e-mail, 
scherm- en printklare bestanden 
op een serversysteem maken
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Meer VDP-flexibiliteit ontgrendelen:

Verhoog de complexe VDP-productie:

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  e O P S T E L L E N

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  O P S T E L L E N
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Exponentieel snellere samenstelling van VDP. FreeFlow® VI eCompose is revolutionaire 
serversoftware die gebruikmaakt van dynamische documentconstructie (DDC) om pagina’s 
direct samen te stellen, met ultrahoge snelheden, direct op de printer:

• Begin onmiddellijk met afdrukken - of de opdracht nu uit tien of tienduizend records 
bestaat. Er hoeven namelijk geen enorme bestanden te worden samengesteld, verstuurd 
of geript.

• Breng op het laatste moment wijzigingen aan in sjablonen of gegevens, zonder gevolgen 
voor de productie of levertijd.

• Normaliseer de variabele processen van uw organisatie om opdrachten snel naar een 
printer of pers te sturen als u dat wilt.
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Geen tijdrovende verwerking meer. FreeFlow® VI Compose is een robuust compositietool 
die zich op uw printer bevindt of op DFE drukt om complexe opdrachten met maximale 
efficiëntie te construeren. Het combineren van gegevens, rippen en afdrukken gaat snel, 
in real time, zodat u beschikt over: 

• Flexibele compositie, van kiosk-gestuurd tot verwerking voor 24 uur per dag, 
netwerkomgevingen zonder licht.

• Ondersteunt uitgebreide PDF functies, waaronder interactiviteit en Adobe® 
opdrachtbeveiligingsopties.

• Dynamisch PDF-bestanden beheren, zodat u inhoud eenvoudig kunt splitsen 
en verplaatsen naar andere downstreamprocessen, zoals CRM, webgebaseerde 
toepassingen of archivering.

Begin binnen enkele minuten met 
afdrukken- er is geen vooropmaak nodig
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Meer veiligheid voor elke opdracht.
Beveilig inhoud tegen ongeoorloofd inzien door de gegevensbeveiliging op kritieke 
manieren te verbeteren. Gebruik 1D- en 2D-streepjescodes voor identificatie en 
tracering, samen met PDF-wachtwoordbeveiliging en digitale handtekeningen. 
Neem de beveiliging nog verder op met gespecialiseerde beeldvormingstechnologieën.

Xerox® Infrared Mark  
Bescherm gevoelige 
documenten met inhoud die 
alleen in het donker zichtbaar 
is met infrarood licht.

Xerox® Correlation Mark  
Word creatief met tekst die 
alleen kan worden gelezen 
met een overlay.

Specialty Imaging is een bekroonde Xerox® FreeFlow® VI Suite exclusieve functie. 
Beveiligingseffecten worden gerealiseerd met kleur-, media- en Xerox-technologie- er zijn 

geen speciale toners/inkten of papiersoorten vereist. U kunt zelfs meerdere technieken 

in één toepassing voor extra bescherming combineren. Effecten zijn onder andere:

Specialty Imaging  
fontsets en streepjescodefonts 
zijn gratis te downloaden onder 
Support and Drivers op 
Xerox.com.

Beveilig elke afdruk.

Neem contact op met een medewerker van Xerox of ga naar  
xerox.com/variabledata voor meer informatie.

Xerox® MicroText Mark  
Bied extra beveiliging voor 
facturen, coupons en andere 
fraudegevoelige toepassingen.

Xerox® Fluorescent Mark  
Voeg tekst en afbeeldingen toe 
die alleen zichtbaar zijn onder 
UV- of zwart licht.

Pantograph Technology 
Bescherm documenten met 
verborgen tekst en afbeeldingen 
die alleen zichtbaar zijn als u 
fotokopieert.


