
Xerox® Confident Colour  
Automated Colour Quality Suite
Overzicht

Automated Colour Quality Suite 
(ACQS)
Elke klant ontvangt consistente en voorspelbare 
kleuren, elke dag.
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Het runnen van een digitale kleurenpers zonder behoorlijk kleurbeheer is geen 
manier om klanten tevreden te stellen en uw bedrijf te laten groeien. Het is al 
moeilijk genoeg om uw klanten het perfecte voorbeeldvel te laten aftekenen. 
Zorgen dat elke oplage gelijk is aan dat goedgekeurde vel is de echte uitdaging 
waartegen u elke dag opgewassen moet zijn. Wanneer u minder tijd besteedt 
aan het aanpassen van de kleur, hebben uw operators extra tijd om meer 
opdrachten af te drukken. 

U kunt de risico's uit uw 
kleurbeheer elimineren.

Kleurbeheer is cruciaal voor 
klanttevredenheid.
Zonder kleurbeheer zal de kwaliteit van 
uw afdrukken sterk variëren. U zult ook 
het risico lopen van ontevreden klanten, 
gefrustreerde operators, verspilde tijd en 
grondstoffen en mogelijk misgelopen 
opdrachten. Xerox® geavanceerde 
kleurbeheertechnologie verplaatst 
complexe beslissingen over kleur van 
operators naar een   geautomatiseerd 
systeem dat een groot aantal productie-
parameters binnen een minuut of twee 
kan controleren en beheersen.

Wat gaat er in de Automated 
Colour Quality Suite (ACQS)?
ACQS neemt de variabiliteit van de 
kleursamenstelling weg door gebruik te 
maken van:

•  Gestandaardiseerde 
kleurmeetapparatuur, met inbegrip 
van FWA-technologie (Full Width 
Array) of inline fotospectraalmeters, 
om toezicht te houden op de kleur op 
de pers

•  Software en standaard 
werkprocedures die geautomatiseerde 
kalibratie en profilering  
en geautomatiseerde 
steunkleurkalibratie mogelijk maken

Een pers met ACQS kan een kleurprofiel 
automatisch produceren en controleren, 
zodat u met een minimum aan tijd en 
arbeid steeds weer nauwkeurige en 
voorspelbare kleuren verkrijgt.

Vervul de belofte van digitaal 
afdrukken - snelle, 
betrouwbare, betaalbare kleur.
Met geautomatiseerd kleurbeheer 
kunt u de tijd en moeite besteed 
aan handmatige taken, zoals het 
uitvoeren van kleurmetingen en het 
bewerken van bestanden in prepress, 
minimaliseren en toch accurate en 
consistente resultaten behalen. Omdat 
oplagen steeds kleiner worden, is het 
verminderen van setup-tijd belangrijker 
dan ooit, waardoor betrouwbare kleur 
een bedrijf kritische aanwinst is. U 

kunt uitstekende printkwaliteit en een 
betere kosteneffectiviteit gebruiken om 
uw bedrijf eruit te laten springen en te 
laten groeien. De Automated Colour 
Quality Suite-tools die zijn ingebouwd 
in onze digitale persoplossingen zijn zo 
gebruiksvriendelijk dat operators er met 
een minimum aan training mee uit de 
voeten kunnen.

Zonder conventioneel 
kleurbeheer schiet u de 
ene keer raak, de andere 
keer mis.
Bij variaties in de 
vakbekwaamheid van de 
operator, de materialen en 
de omgevingsfactoren kan 
de afdrukkwaliteit van de 
pers gemakkelijk afwijken 
van de optimale resultaten.

Houd uw Xerox® -pers 
constant en accuraat.
Met geautomatiseerde 
ingebouwde kalibratie 
en profilering kunt u 
goedgekeurde 
proefafdrukken en 
eerder afgedrukte 
opdrachten beter met 
elkaar in 
overeenstemming 
brengen.

Kalibratie zorgt voor 
grotere consistentie 
maar niet 
noodzakelijkerwijs 
voor grotere 
nauwkeurigheid.
Met handmatige of 
automatische 
kalibratie kunt u eerst 
beter voorspelbare 
kleuren bereiken.

Gebruikelijke benaderingen van 
kleur

ACQS

Dag 2

Dag 1
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Elke digitale pers heeft een vorm van kleurbeheer nodig - alleen Xerox maakt 
het zo gemakkelijk. Automated Colour Quality Suite is onderdeel van de meeste 
Xerox® digitale kleurenpersen om tijdsverspilling en fouten in verband met 
kleurbeheer vrijwel te elimineren - automatisch. Als het gaat om geavanceerd 
kleurbeheer automatiseert alleen Xerox de cruciale processen van kalibreren en 
bestemmingsprofilering zo snel en zo onafhankelijk van de operator.

Geavanceerd en geautomatiseerd 
kleurbeheer. Alleen van Xerox.

Nergens is het voordeel van 
ACQS zo dramatisch als  
in de profilering.
U hoeft zich geen zorgen te maken 
over het gebruik van inconsistente 
handmatige processen of het moeten 
investeren in dure handmatige 
apparatuur en software. Met Xerox® 
digitale persen kan de ingebouwde 
kleurmetingshardware een vingerafdruk 
van de pers creëren door in luttele 
minuten een nieuw bestemmingsprofiel 
te maken.

Als de digitale pers van Xerox 
is, dan is de Automated Colour 
Quality Suite er onderdeel van.
U kunt uw oude pers ook inruilen voor 
een Xerox® Versant® 80-pers, Xerox® 
Versant® 2100-pers of Xerox® Colour 
800i/1000i-persen voor consistent en 
betrouwbaar kleurbeheer. U zult snel en 
gemakkelijk uitstekende kleurkwaliteit 
bereiken, en zo opdracht na opdracht 
uw productiviteit en winstgevendheid 
verbeteren.

Xerox® Colour 800i/1000i-persen

Xerox® Versant® 2100-persXerox® Versant® 80-pers
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De uitdagingen van kleurbeheer op de 
werkvloer de baas worden.

Xerox® Confident Colour combineert onovertroffen kleurbeheertechnologiën, 
professioneel advies van digitale kleurexperts en gestandardiseerde processen en 
procedures om u te helpen uitmuntende, consistente kleuren te leveren.

We begrijpen dat het drukwerk dat 
u voor uw klanten produceert, moet 
voldoen aan hun unieke eisen, elke keer. 
We weten dat er om een dergelijke mate 
van accuratesse en betrouwbaarheid 
te leveren meer nodig is dan een enkel 
softwareprogramma of een standalone-
technologie. Dat vereist een partner met 
een volledig geïntegreerde benadering 
van kleurbeheer, jarenlange ervaring 
en binnen de branche toonaangevende 
digitale technologie, processen en 
oplossingen. Dat vereist Xerox® 
Confident Colour.

Confident Colour omvat:
•  Kleurbeheertechnologie, zoals de 

Automated Colour Quality Suite, 
onderdeel van al onze digitale 
kleurenpersen

•  Xerox Production Colour Consultants, 
waaronder Xerox FOGRA Experts, een 
vaste groep vakmensen op het gebied 
van productiekleurbeheer

•  Business Development Tools om u te 
helpen om voor uw klanten nieuwe 
digitale drukwerkactiviteiten te 
ontwikkelen en nieuwe gebieden voor 
groei te ontdekken, bijvoorbeeld het 
ontwerpen van digitale content voor 
hun ePublicaties.

•  Business Innovation Partner Solutions 
dat zich bezighoudt met cruciale 
uitdagingen op het gebied van 
kleurbeheer, waaronder het op gelijk 
niveau krijgen van offset en digitale 
persen

•  Aangepaste oplossingen afgestemd 
op uw unieke behoeften die u zullen 
helpen de kleurprestaties te leveren 
die u en uw klanten eisen

Geef elke operator de macht 
het bedrijf te laten groeien.
We leveren technologie waarmee u 
op de consistentie en de accuratesse 
van uw digitale pers kunt vertrouwen. 
Uw medewerkers kunnenn zich 
concentreren op wat er echt toe doet 
– de verwachtingen van uw klanten 
overtreffen. meer opdrachten uitvoeren, 
kosten verlagen en uw bedrijf laten 
groeien.

www.xerox.com


