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Xerox automatiserings oplossingen 
voor afdrukproductiviteit 
Breng de zaak in beweging  
om een nieuw productiviteits-
niveau te bereiken.



Vind aansluiting bij uw klanten, verlaag kosten en voer nieuwe toepassingen 
in met automatiseringsoplossingen van Xerox voor de afdrukproductiviteit. 
Als u meer tijd kwijt bent met het voorbereiden en beheren van opdrachten dan het 
daadwerkelijk afdrukken, staan uw digitale persen misschien stil – en dat is slecht 
voor het rendement op uw investering. Benut de productiecapaciteit optimaal met 
winstgevende opdrachten. Verlos hoog opgeleid personeel van routinewerk zaam-
heden, zodat ze tijd hebben voor belangrijke opdrachten. Stroomlijn uw processen, 
van opdrachtinvoer tot verzending en facturering, zodat u meer opdrachten kunt 
aannemen en meer klanten tevreden kunt stellen. Kortom: automatiseer uw 
workflow voor meer productiviteit en winstgevendheid. Xerox kan u helpen.

Automatiseer de productie-workflow -
stap-voor-stap of end-to-end.

24 uur per dag opdrachten 
aannemen en uw zaken 
uitbreiden.
Maak gebruik van het internet om hogere 
volumes te bereiken en tegelijkertijd 
klantentrouw op te bouwen. Neem nieuwe 
opdrachten en nabestellingen van bestaande 
opdrachten aan via een veilige webportal 
en verminder het aantal productiefouten 
met behulp van automatische opdracht-
formulieren. Klanten blijven op de hoogte 
zonder dat dit uw personeel tijd kost, dankzij 
e-mail en on line mogelijkheden om de 
opdrachtstatus te raadplegen. Offertes zijn 
bijna niet meer nodig omdat klanten on line 
informatie over prijzen kunnen opzoeken als 
ze hun orders plaatsen. Tegelijkertijd kunt u uw 
productie beter beheren met flexibele prijzen, 
job flow, gebruikers en nog veel meer – meer 
dan alleen een web-to-print winkel. Beter voor 
uw klanten en beter voor u.

Onze focus op het bieden  
van oplossingen 
Xerox heeft niet alleen jarenlange ervaring 
op het gebied van krachtige afdruktechno-
logie, maar ook op het gebied van 
krachtige digitale workflow-oplossingen. 
We beseffen dat het afdrukken van een 
opdracht slechts een deel vormt van wat 
nodig is om onze en uw klanten tevreden 
te stellen. Hoe maakt uw prepress operator 
de sprong van een handvol opdrachten 
per dag tot enkele honderden opdrachten 
per dag? Hoe zet u een e-business voor 
drukwerk op, communiceert u met klanten 
en haalt u opdrachten binnen? En hoe 
koppelt u klantinformatie aan de 
afgedrukte opdracht om afwerking en 
verzending te stroomlijnen? Workflow-
automatisering voldoet aan deze en 
andere eisen en biedt u daarnaast 
onbeperkte e-business, kostenverlagingen 
en verbetering van de productiviteit.  
Wij bieden niet 
alleen producten –  
met workflow-
automatisering 
bieden wij ook 
oplossingen voor  
u en uw klanten.

Haal het werk uit uw workflow.
Maak het makkelijker voor klanten om 
veilig zaken met u te doen – op elk gewenst 
tijdstip. Maak eenmalig workflows aan – 
variërend van eenvoudig tot complex – en 
gebruik ze vervolgens steeds opnieuw, 
zodat opdrachten automatisch voorbereid 
en doorgestuurd worden om bestaande 
middelen optimaal te benutten. Gebruik 
variabele gegevens snel en gemakkelijk om 
uw aanbod te vergroten. En nog veel meer. 
Onze automatiseringsoplossingen bieden u 
een geïntegreerde, modulaire en schaalbare 
aanpak voor workflow-automatisering om 
operationele kosten te verlagen en de winst 
te verhogen.



Voorkom knelpunten tijdens 
prepress en verlaag kosten.
Stel u voor dat u software had waarmee 
u automatisch verschillende opdrachten 
van klanten kon verwerken. O.a. ontvangst, 
controle, preflight, foutcontrole, opmaak, 
snijtekens van een bestand zouden mogelijk 
zijn – zonder het bestand ook maar te 
openen. Op deze manier zou een opdracht 
waarvan de handmatige verwerking meer 
dan 60 minuten duurt in 10 minuten klaar 
zijn – wat betekent dat u meer opdrachten 
kunt verwerken in uw workflow en tegelijkertijd 
uw digitale persen aan het werk kunt 
houden. Dankzij conditionele logica kan deze 
automatiseringsaanpak toegepast worden bij 
eenvoudige of complexe opdrachten. Neem 
besluitvorming op in uw workflows – voor 
kritische stappen zoals opmaak, kleurbeheer 
en meer – en uw workflow zal het werk voor u 
doen. Slim.

Breid uw capaciteit uit met  
uw bestaande technologie.
Belangrijk zijn geavanceerde 
capaciteitsverdeling en opdrachtplanning 
door automatisering van de workflow. U 
kunt uw productiecapaciteit verhogen door 
opdrachten te verwerken op en door te sturen 
naar meerdere printers – digitaal en offset. 
Verder kunt u de productiviteit verbeteren 
door opdrachten op te splitsen op basis 
van kleur versus zwart-wit, aantal kopieën 
en aantal pagina’s. En het gaat allemaal 
automatisch, waardoor de productiekosten 
worden verlaagd en de doorlooptijd wordt 
verbeterd. Combineer dit alles en u heeft één 
centraal punt dat u meerdere voordelen biedt.

Trek meer klanten aan met 
nieuwe diensten en nieuwe 
toepassingen.
Help uw klanten om hun rendement te 
verhogen en verbeter hun responscijfers met 
behulp van gepersonaliseerde communicatie 
door het afdrukken van variabele gegevens. 
Bied beveiliging van hun hoogwaardige 
documenten – bijv. tickets voor evenementen, 
ID-plaatjes en afschriften – met speciale 
effecten die op een betaalbare wijze kunnen 
worden geproduceerd. U kunt zelfs drukwerk 
en elektronische media combineren, zodat 
uw klanten gemakkelijker gepersonaliseerde 
communicatie kunnen ontwerpen en 
produceren via meerdere media. Met behulp 
van één oplossing kunt u zeer effectieve 
cross-media campagnes met variabele 
gegevens maken, gebruiken en traceren 
door gebruik te maken van klantinformatie 
voor een spectaculair rendement op 
marketinginvesteringen.

Druk dagelijks meer  
opdrachten af. 
Met een geautomatiseerde workflow kunt 
u effectief opdrachten prioriteit geven en 
door het drukproces leiden. In plaats van 
verschillende workflows voor uw digitale 
zwart/wit-, digitale kleuren- en offset-persen 
kunt u stroomlijnen door slechts 1 workflow 
te gebruiken – en zo te besparen op arbeid 
en technologie. U zult zelf ook profiteren van 
de automatisering van onze digitale persen, 
aangezien u dankzij de innovaties veel giswerk 
en tijd bespaart om uitstekende resultaten 
te behalen. Taken die eerst door een ervaren 
operator werden uitgevoerd, kunnen nu 
uitgevoerd worden met één druk op de knop. 
Het resultaat is meer productieve tijd en 
consistentie dan ooit tevoren. En dat levert 
u meer winst op.

Succes met The New  
Business of Printing®

De drukwerksector verandert momenteel 
sneller dan ooit, met explosieve vraag 
naar kleurendocumenten, kleinere 
oplagen en snellere doorlooptijden. Uw 
klanten willen opdrachten klaar hebben 
in uren in plaats van dagen. InfoTrends/
CAP Ventures verwacht zelfs dat in 2009 
meer dan de helft van alle opdrachten 
die u ontvangt binnen 24 uur zal moeten 
worden geleverd. 

Daarnaast zijn klanten op zoek naar 
snelle informatievoorziening – bijv. over 
offertes, prijzen, mededelingen en nog 
veel meer. En ze willen geavanceerde en 
krachtige oplossingen met cross-media 
en gepersonaliseerde communicatie. 

Digitale kleuren- en zwart/wit-printers 
leveren de snelheid, kwaliteit en 
productiviteit die u nodig heeft om 
opdrachten snel af te drukken, maken 
het afdrukken van variabele gegevens 
mogelijk en leveren kwaliteit waarmee 
de klant tevreden is. Maar als uw 
prepress-proces knelpunten heeft,  
staan deze printers stil – wat funest is 
voor het rendement op uw investering.

U bent op zoek naar een manier 
om efficiënt om te gaan met de 
unieke werkprocessen van diverse 
afdruktechnologieën – zoals offset, 
digitaal kleur en digitaal zwart/wit.  
Een manier om kosten te verlagen,  
te besparen op arbeidskosten en uw 
klanten tevreden te houden. 

Tijdens een recent NAPL-onderzoek was 
91% van de ondervraagden van plan 
om kapitaalinvesteringen te doen om 
de productiviteit te verbeteren en een 
efficiëntere workflow te creëren. Waar 
moet u in investeren om succesvol te 
zijn? Wij kunt u helpen om de juiste 
oplossing te vinden voor uw bedrijf  
en uw toekomst.
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Minder handmatige handelingen.
Verhoogde productiviteit.

Voor meer informatie over de workflow-automatisering van Xerox belt u  
0346 - 255 255 of gaat u naar onze website: www.xerox.com/freeflow.

Als opdrachten snel en automatisch van verzending naar prepress en vervolgens 
naar afdrukken, afwerking en aflevering kunnen gaan, stijgen uw productiviteit 
en winstgevendheid tot ongekende hoogte. Automatiseer om tijd te besparen en 
uw rendement op investering voor elke opdracht te optimaliseren, vanaf het punt van 
binnenkomst tot de uiteindelijke levering. Of u nu één product uit de Xerox FreeFlow 
Digital Workflow Collection gebruikt of meerdere producten combineert om te voldoen 
aan uw specifieke workflow-eisen, deze oplossingen kunnen u helpen om aansluiting te 
vinden met uw klanten, kosten te besparen en nieuwe toepassingen in te voeren.

FreeFlow Web 
Services, powered 
by Press-sense™

FreeFlow Process 
Manager™

FreeFlow Express 
to Print

FreeFlow 
Makeready®

FreeFlow Output 
Manager™

FreeFlow Print 
Manager

FreeFlow Print 
Server

FreeFlow VI Suite

XMPie®

Een eenvoudig bestelproces, automatische offertes en facturering en snelle 
toegang tot herdrukken. Een snelle workflow door complexe opdrachtinstructies 
te geven en automatisch opdrachten te verzenden voor prepress-handelingen, 
naast back-end productiebeheer met flexibele prijzen, job flow, gebruikers en 
nog veel meer.

Beperkt tijdrovende prepress-taken en voorkomt knelpunten, zodat ervaren 
personeel tijd heeft voor “kritische” opdrachten. Handhaaft de kwaliteit/
consistentie in digitale en offset-omgevingen.

Eenvoudige opdrachtvoorbereiding. Bereid opdrachten snel en gemakkelijk 
voor om afgedrukt te worden. Automatiseer terugkerende opmaak en 
afwerkingsinstellingen. Geprijsd en bedoeld voor lichte productie/als 
instapmodel.

Uitgebreide documentbewerking op paginaniveau. Verbeter tijdrovende, 
arbeidsintensieve en foutgevoelige prepress-processen. Stroomlijn de omzetting 
van gedrukte documenten in elektronische bestanden. Geschikt voor complexe 
tabbladprogrammering en het afdrukken van variabele gegevens.

Meerdere (offset of digitale) productieprinters functioneren als een 
geïntegreerd systeem met flexibele groei voor efficiëntere productieschema’s 
en een efficiënter gebruik van afdrukbronnen.

Externe toegang en opdrachtverzending. Controleer meerdere printers vanaf 
één interface. Combineer offset en digitale workflows.

Een krachtige, volwaardige printserver. Stuurt Xerox productieprinters aan. Biedt 
hoogwaardige functies (geavanceerd kleurbeheer, eenvoudige tot complexe 
opdrachten met variabele gegevens). Order-/klantgegevens blijven tot aan de 
afwerking aanwezig bij een opdracht voor een volledig gestroomlijnde workflow.

Optimale snelheid voor gepersonaliseerde documentproductie. Drukt variabele 
opdrachten in minuten af in plaats van uren of dagen. Betere responscijfers 
met hoogwaardige en doeltreffende aangepaste inhoud. Meer toepassingen 
met elektronisch gepersonaliseerde documenten voor meer vormen van 
klantcontact.

Ontwerp/produceer hoogwaardige en doeltreffende VI-opdrachten en 
campagnes. Eenvoudige ontwikkeling/implementatie van gepersonaliseerde 
communicatie en cross-media publishing. Combineer rendabele web-to-print 
en VI-programma’s en zoek resultaten automatisch op met behulp van een 
marketing-“dashboard”.

Automatiseringsoplossingen die voldoen aan uw workflow-eisen.
Orderinvoer Voorbereiding Verzending Verwerking Voordeel voor de klant




