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Laat uw bedrijf groeien dankzij de kracht van personalisatie
en realiseer maximale productiviteit.

Snelheid. Flexibiliteit. Efficiëntie.

In de huidige concurrerende zakenwereld wenden bedrijven zich tot
gepersonaliseerde communicatie, waarbij iedere ontvanger een unieke
boodschap krijgt, om de klantentrouw te vergroten en het klantenbestand uit
te breiden. De productie van deze zware, zeer klantspecifieke opdrachten vereist
krachtige tools die zonder nadelige effecten op uw productieschema complexe
opdrachten kunnen verwerken.

Variabele opdrachten hoeven
niet moeilijk te zijn. Als ze
maar winst opleveren.

Of u nu:

De productie van gepersonaliseerde
documenten hoeft niet ingewikkeld, tijdrovend
of kostbaar te zijn. Geen enkel platform voor
gepersonaliseerd printen is zo ongelofelijk snel
als de bekroonde Xerox® FreeFlow® Variable
Information (VI) Suite. De tijd die u aan
documentontwerp, bestandsvoorbereiding,
compositie en uitvoer besteedt, wordt met
deze suite aanzienlijk bekort. Of u nu kiest
voor afdrukken op papier of elektronische
bestanden, kleur of monochroom, losse vellen
of rotatief, Xerox®-printers of andere merken,
met Xerox® FreeFlow VI Suite wordt uw hele
bedrijfsvoering productiever.

• afdrukken op papier wilt maken of PDF’s
voor elektronische weergave, archivering
en distributie
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• h
 onderden variabele pagina’s wilt afdrukken
of honderdduizenden

• vanuit een SAP®-omgeving wilt printen
• snel en gemakkelijk promotionele XMLopdrachten wilt creëren. Ervaring met
programmeren niet vereist.
Er gaat geen tijd verloren met het versturen
van enorme bestanden naar de printer en er
zijn geen kostbare investeringen in speciale
compositieservers nodig.
U kunt volstaan met een eenvoudige, efficiënte
manier om uw hoogwaardige kleine en grote
gepersonaliseerde opdrachten te ontwerpen,
samen te stellen en te produceren.

Ontwerptools voor het maken
van innovatieve en krachtige
gepersonaliseerde documenten
Van eenvoudige, gepersonaliseerde brieven tot uiterst geavanceerde ontwerpen met
honderden variabele elementen: de ontwerptools in VI Suite bieden meer controle
en opties, zelfs voor de lastigste variabele ontwerpen. Kies een of beide tools om in
uw behoeften te voorzien.

FreeFlow® VI Design Express

FreeFlow VI Design Pro

• Gebruikersvriendelijk. Kennis van scripting of
VIPP®-programmeren (Variable Information
Production Printware) niet vereist.

• Biedt rechtstreeks toegang tot de krachtige
VIPP-taal, zodat u de code voor variabele
documenten rechtstreeks kunt schrijven,
bekijken en bewerken in een interactieve
ontwikkelomgeving. Dit geeft u de
mogelijkheid geavanceerde instructies
voor complexere ontwerpen in de code
op te nemen.

• In te voegen in de vertrouwde
industriestandaard Adobe® InDesign®, zodat
ontwerpers snel sjablonen kunnen maken,
zonder extra training of integratie van
zelfstandige tools.
• Voegt variabele afbeeldingen in met een
simpele dubbelklik, wat het ontwerpen van
gepersonaliseerde opdrachten versnelt.
• Ondersteunt PDF-indelingen als variabele
bronnen, voor flexibiliteit bij het ontwerpen
van achtergronden, formulieren, enz.

• Kan zelfstandig worden gebruikt of in
combinatie met VI Design Express voor
de juiste balans tussen eenvoud, kracht
en controle.

• Biedt een gelijktijdige weergave van de
VIPP-code en de WYSIWYG-pagina voor
een grafische weergave van het resultaat
van de code.
• Biedt de mogelijkheid geavanceerde
en unieke instructies toe te voegen voor
klanten die postcodesortering, QR®-codes
of streepjescodes willen.
• Ondersteunt uw ontwerpers en
programmeurs met onlinehelp en een
krachtige slimme editor die opdrachteditors,
zoeken op trefwoorden en opties voor zoeken
en vervangen bevat, alsmede een GUIvenster met opties voor media, weergave
en paginabeoordeling.

• Biedt eenvoudige ontwerpen voor de Xerox®
Colour 800i/1000i kleurenpersen met
inline selectie van transparante toner en
proefafdrukken, zonder het giswerk en de
rompslomp die hieraan in andere tools voor
variabel ontwerpen te pas komen.
• Biedt gemak en flexibiliteit voor workflow en
uitvoerindelingen. Kies de optie die het beste
bij uw wensen aansluit: creëer een volledig
samengestelde PDF of sla de vooropmaak
over en begin direct met afdrukken met
VI Compose.

De ontwerptools van FreeFlow® VI Suite geven u een maximum
aan flexibiliteit bij het creëren van uw variabele documenten.
• Creëer snel en gemakkelijk XMLgebaseerde reclamedocumenten met
FreeFlow Design Express of FreeFlow
Design Pro. Dankzij de intuïtieve
gebruikersinterface kunnen zelfs
onervaren ontwerpers toepassingen
met XML-gegevens creëren.

• Voeg interactieve PDF-functies toe
zoals notities, bladwijzers en links naar
gepersonaliseerde video’s en websites.
• Voeg QR-codes en een scala aan
streepjescodes toe, zoals UPC-A,
UPC-E en Aztec 2-D, zonder de
noodzaak voor printerfonts.
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Compositietools die de klus sneller klaren

Stel uiterst winstgevende variabele opdrachten snel samen met de compositietools
in Xerox® FreeFlow® VI Suite. Voldoe aan de eisen van uw klanten wat betreft
personalisatie, kwaliteit en doorlooptijd, en maak daarbij ook nog eens winst voor
uw bedrijf. Nu kunt u printen vanuit SAP®-toepassingen of in één simpele stap
afdrukken op papier en PDF-bestanden voor digitale distributie creëren.

FreeFlow VI eCompose

FreeFlow VI Compose

Flexibiliteit die in uw behoeften voorziet.
FreeFlow VI eCompose functioneert in een
SaaS-omgeving (Software-as-a-Service) of in
een netwerkomgeving. In een SaaS-omgeving
kunnen klanten via de Web Job Submission
Service-interface toegang krijgen tot gehoste
toepassingen. Dit maakt het ideaal voor
klanten met een kiosk-achtige operationele
omgeving. In een netwerkomgeving werkt
VI eCompose als een 24x7 beschikbare
compositieserver die een scala aan
mogelijkheden biedt:

• Ongelofelijk snel. Revolutionaire software
waarmee via dynamische documentopbouw
pagina’s automatisch en supersnel worden
samengesteld, direct in de printer.

• Ondersteunt elektronische weergave; er
kunnen eenvoudig PDF-bestanden worden
gemaakt op basis van precies dezelfde
sjabloon en gegevens – één proces met
twee bestemmingen: print en PDF.
• Creëert een scala aan keuzemogelijkheden
voor u en uw klanten dankzij ondersteuning
van interactieve PDF-functies en Adobeopties voor opdrachtbeveiliging.
• Biedt de mogelijkheid om clients voor
opdrachtverzending te integreren in
uw workflow.
• Biedt de mogelijkheid om hoofd-PDFbestanden te splitsen in kleinere PDFbestanden voor verzending naar de volgende
stap in uw proces, bijvoorbeeld CRM, een
webtoepassing of een archiefsysteem.
• Biedt de mogelijkheid om servers te koppelen
aan één gemeenschappelijke pool voor
opdrachtverzending of om meerdere kleinere
printopdrachten op dezelfde hardware uit
te voeren voor kostenbesparingen
en schaalbaarheid.
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• Begint 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.
• Sjablonen of gegevens kunnen op het laatste
moment nog worden gewijzigd, zonder
gevolgen voor de productie of levertijd.
• Dankzij een gemeenschappelijk variabel
proces voor uw gehele printshop en
organisatie kunt u variabele opdrachten
snel naar elke gewenste machine sturen:
een kantoorprinter, een printer voor kleine
of juist grote productie, een monochroomof kleurenprinter, een printer voor losse
vellen of een rotatieve printer.
• Biedt statistische informatie voor financiële
doeleinden en controle van de compleetheid
van opdrachten.

Genereer nieuwe omzet
met Xerox® Speciality
Imaging Text.
Met Xerox® Speciality Imaging Text
kunt u op een eenvoudige en betaalbare
manier opvallende effecten toevoegen
en enige bescherming tegen fraude
bieden door gebruik te maken van
‘verborgen’ tekst.
Boor nieuwe markten aan en
lever nieuwe, hoogwaardige,
omzetgenererende toepassingen,
zoals antwoordsleutels, boeken,
geheugenkaartjes, pasjes voor
evenementen, polsbandjes, contracten,
naamplaatjes en nog veel meer – met
Xerox® Speciality Imaging Text.
Fontsets voor speciality imaging
(MicroText Mark, Correlation Mark,
GlossMark®) en streepjescodefonts
voor FreeFlow® VI Suite zijn gratis
te downloaden vanaf Xerox.com

Werk sneller op de hele productievloer. Meer
gepersonaliseerde opdrachten, meer omzet.
Vooropmaak wordt verleden tijd. Een van de belangrijkste gevolgen die Xerox®
FreeFlow® VI Suite voor uw bedrijfsvoering kan hebben, wordt gerealiseerd met
kleinere bestanden en de revolutionaire, dynamische documentopbouwmethode:
documentcompositie.

In een traditionele VDP-workflow (Variable
Data Print) wordt een ontwerpsjabloon
gemaakt en wordt elke unieke pagina apart
samengesteld. Het resulterende bestand wordt
naar de printer gestuurd, waar het wordt geript
en ten slotte wordt afgedrukt.
Neem eens een opdracht van 20.000 pagina’s.
Elke pagina wordt afzonderlijk samengesteld,
dus na deze tijdrovende compositiestap hebt
u een enorm bestand dat naar de printer
moet worden gestuurd. Dit zorgt voor een
flinke belasting van het netwerk. Nadat het
bestand is overgebracht, moet ditzelfde enorme
bestand worden verwerkt en afgedrukt. Dit
kan tijdrovend, ingewikkeld en kostbaar zijn
wanneer verschillende servers worden gebruikt
om een en ander sneller te laten verlopen.
Met Xerox® FreeFlow VI Suite stuurt u
eenvoudig uw ontwerpsjabloon en de variabele
gegevens naar de printer. Ontwerpbronnen
zoals PDF-, EPS-, TIFF- en JPEG-objecten
worden opgeslagen in het cachegeheugen in
de digital front-end (DFE) op de printer. U hoeft
de objecten dus niet opnieuw te verzenden
voor elke opdracht. Kleinere bestanden. Sneller
verzenden. Minder knelpunten.
VI Compose bouwt elke pagina automatisch op
en het afdrukken begint binnen enkele minuten.
Het is niet nodig de afzonderlijke pagina’s
samen te stellen voordat ze naar de printer
worden gestuurd.

Voorbeeld van een opdracht met variabele
gegevens van 20.000 pagina’s
Traditionele VDP-workflow
Ontwerp

Samenstellen

Verzenden
naar printer

RIP

Printen

20.000
pagina’s

20.000
pagina’s

20.000
pagina’s

20.000
pagina’s

Totale tijd met vooropmaak = 90 minuten totdat het bestand wordt afgedrukt

VDP-workflow met Xerox® FreeFlow® VI Compose
Ontwerp

Verzenden
naar printer

1 pagina +
gegevens

Automatisch
samenstellen
en rippen

1 pagina +
gegevens

Printen

20.000
pagina’s

Totale tijd zonder vooropmaak = 4 minuten totdat het bestand wordt afgedrukt

Wat zou een besparing van 86 minuten per opdracht voor uw
bedrijf betekenen?
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De beste beslissingen zijn die
waartoe u niet gedwongen wordt.
Xerox® FreeFlow® VI Suite opent uw workflow door u keuzevrijheid te geven.
U bepaalt wat de beste bestandsindeling en de beste printer voor een opdracht is.
Lever precies wat uw klanten willen.

VI Suite: PDF Workflow
PDF naar elke printer
VI ontwerptools

Elke printer

VI ontwerptools

FreeFlow® Print Server APPEprinter (met VI Compose)

PDF/VT Workflow

Bekijken en corrigeren

PDF, PDF/VT Workflow
VI ontwerptools

Xerox® FreeFlow VI Suite
biedt van begin tot eind
ondersteuning voor de
PDF- en PDF/VT-workflow
voor extra ontwerp- en
uitvoermogelijkheden.
• Ontsluit de ware mogelijkheden van PDFbestanden. Verzend opdrachten naar de
Adobe® PDF Print Engine® (APPE), dit geeft u
toegang tot up-to-date PDF-mogelijkheden.
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Alle APPEprinters

VI eCompose-server

• Ondersteunt kleurtransparantie. Creëer
opvallend en aantrekkelijk drukwerk met
kleurtransparantie. Op papier gedrukte PDFbestanden zijn nu gelijk aan het ontwerp op
het scherm.
• Interactieve PDF-functies. Voeg bladwijzers,
notities en links naar gepersonaliseerde
video’s toe.
• Media en afwerkopties. Print geselecteerde
pagina’s op een speciale papiersoort en de
rest van de opdracht op gewoon papier.

E-mailen en
archiveren

• Verwerk externe PDF-bronnen. Sla externe
PDF-bronnen en afbeeldingen op in de
printer. Resultaat: kleinere bestanden,
snellere verzending en betere accuratesse.
• Correctiemogelijkheden. Exporteer een
PDF-bestand naar een printer of scherm
ter controle.
• Haal meer uit uw investering. Maak
het afdrukken van PDF’s mogelijk op
al aanwezige PostScript®-printers.

Maximale flexibiliteit en snelheid,
minimale investering. Bedrijfsgroei voor u.
Maximale flexibiliteit en snelheid. Op papier geprint of als elektronisch document.
Op Xerox®-machines of andere merken. Afdrukken vanuit SAP®-toepassingen.
Productieprinters voor hoge volumes of kantoorprinters. Maak een PDF-bestand en
stuur dit rechtstreeks naar een printer. Kleur of monochroom. Losse vellen of rotatief.
Geavanceerd of eenvoudig ontwerp. In een vroeg of een laat stadium bewerken.
Honderden of honderdduizenden afdrukken of e-pagina’s.
Voorbij is de tijd van
knelpunten in de vooropmaak
en printervertragingen die uw
productiviteit belemmeren.
Met dynamische documentopbouw en
de mogelijkheid externe PDF-bronnen
te verwerken, elimineert u de tijd voor
vooropmaak, het verzenden van grote
bestanden en rippen. Produceer volledig
gepersonaliseerde, indrukwekkende
opdrachten in minuten in plaats van uren.
Minimale investering. FreeFlow® VI Suite
werkt binnen uw bestaande infrastructuur,
of dat nu een cloud of een netwerk is. Extra
client-werkstations of servers zijn niet vereist.
U kunt het gebruik van uw Adobe® InDesign®software uitbreiden en de volle kracht van PDFbestanden inzetten om variabele oplossingen
te creëren. Verlaag uw kosten door voor al uw
afdrukapparatuur een gemeenschappelijke
workflow van VI Suite te gebruiken en verhoog
uw omzet met gepersonaliseerde gedrukte en
elektronische documenten.

Versnel de productie van gepersonaliseerde
brochures, posters, briefkaarten en visitekaartjes
met VI on the Fly-productiviteitsapps.
Xerox® FreeFlow® VI on the Fly-productiviteitsapps zijn door Xerox-experts gemaakte
gemeenschappelijke workflows waarmee u direct aan de slag kunt om variabele opdrachten
te produceren.
Met magnifieke variabele sjablonen voor brochures, posters, briefkaarten en visitekaartjes
kunt u sneller en gemakkelijker dan ooit gepersonaliseerde toepassingen produceren waar
uw klanten enthousiast over zullen zijn. U hebt alles wat u nodig hebt om aan de slag te
gaan, inclusief technische ondersteuning om u te helpen bij de eerste printopdracht en
eventuele vragen te beantwoorden.
VI on the Fly-productiviteitsapps en uw Xerox®-pers zijn perfecte partners.
Download de Xerox® FreeFlow VI on the Fly-productiviteitsapps op www.xerox.com/vipp
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Ontdek nieuwe omzetmogelijkheden
met afdrukken op papier en e-oplossingen
voor variabele documenten.
Creëer gepersonaliseerde en variabele documenten die resultaten opleveren. Xerox®
FreeFlow® VI Suite geeft u documentpersonalisatie zonder gedoe. Produceer snel
en in real-time complexe variabele bestanden, zowel voor afdrukken op papier
als voor digitale distributie. U zult minder tijd besteden aan ontwerpen, beheren,
samenstellen en afdrukken en meer tijd aan de groei van uw onderneming.
Meer opties voor meer mogelijkheden
Met de nieuwe FreeFlow VI Design Express-oplossing produceert u
snel en eenvoudig dagelijkse transactionele documenten en afschriften.
Adobe® InDesign® en de bijbehorende variabele gegevenstoepassingen
werden altijd beschouwd als een gebruiksvriendelijke
personalisatieoplossing. Het nieuwe, krachtigere Design Express gaat
echter nog een stapje verder! FreeFlow VI Design Express werkt naadloos
samen met InDesign en voelt even gebruiksvriendelijk en vertrouwd
aan. Design Express kan worden gebruikt om transactioneel drukwerk en
afschriften te produceren.
• Importeren van voorbereide transactionele gegevens – Klanten
kunnen transactionele gegevens importeren in InDesign. Dit is de
eerste stap in het productieproces van transactionele documenten
en afschriften.
• Gegevensgestuurde bedrijfsgraphics – InDesign kan worden
geprogrammeerd om taart-, lijn- en staafdiagrammen in te voegen.
Dit is de volgende stap in de productie van transactioneel drukwerk.
• Ondersteuning voor dynamische tabellen – Afschriften zijn
gebaseerd op een tabelontwerp. De geavanceerde tabelfuncties van
Design Express komen dan ook uitstekend van pas bij het ontwerpen
van dagelijkse transactionele opdrachten.

Xerox® FreeFlow VI Design Express wordt elk jaar bijgewerkt om de
nieuwste functies en verbeteringen van de Adobe Creative Cloud®-tools
te ondersteunen.
Invulbare PDF-formulieren en digitale PDF-handtekeningen maken
het voor ontwerpers mogelijk om opdrachten te maken waarin deze
velden worden gebruikt en vervolgens de gegevens vast te leggen nadat
ze zijn ingevoerd door eindgebruikers.
De Web Job Submission Service (WJSS) met HTTPcommunicatiemechanismen biedt snelle verwerking van grote aantallen
kleine opdrachten in een SaaS-omgeving. In een kiosk-achtige omgeving
maakt de Web Job Submission Service de kortst mogelijke doorlooptijd
voor opdrachten mogelijk.
Geoptimaliseerde tijd tot eerste afdruk verbetert de totale
doorvoersnelheid van grote Xerox® VIPP®-afdrukopdrachten. De DFE
is in staat om grote opdrachten dynamisch op te splitsen in kleinere
opdrachten. Doordat het afdrukken sneller verloopt en de persen actief
blijven, realiseert u een hogere productiviteit. (Alleen met de FreeFlow
Print Server.)
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