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Xerox cloudoplossingen 
voor productieomgevingen
Abonneer u, meld u aan en u kunt aan de slag.

De cloud? Hoe bedoelt u? Het is heel eenvoudig. De cloud is een groep softwaretoepassingen 
of hulpmiddelen en de daarbij behorende gegevens. Ze worden opgeslagen op en opgevraagd 
via servers elders op het internet in plaats van op plaatselijke servers. Door gebruik te maken 
van de cloud hoeft u om uw workflow te automatiseren geen software en hardware op uw 
eigen locatie meer te installeren, te onderhouden en bij te werken. Wij doen dat voor u.

De cloud biedt u een keuze in de manier waarop u de workflowoplossingen krijgt aangeboden. 
Hoe groot of hoe klein uw bedrijf ook is, met de cloud hebt u nieuwe mogelijkheden voor 
workflowautomatisering binnen handbereik, dus u kunt uw capaciteit uitbreiden, de productiviteit 
vergroten en de kosten terugdringen.

Dankzij de cloud wordt IT – inclusief software en oplossingen – een dienst die u kunt uitbesteden 
aan Xerox. U koopt, bezit, onderhoudt de oplossing niet en werkt deze niet bij. U abonneert 
u gewoon op de dienst, meldt u daar aan en u kunt er direct mee aan de slag. Laat de zorg over 
infrastructuur, hardwareplatforms, software en de IT-deskundigen die de toepassing aan de gang 
houden maar aan ons over. 

Waarom kopen als het niet echt hoeft?
Met de Xerox cloudoplossingen voor productieomgevingen hoeft u de IT-infrastructuur niet te 
kopen, bezitten, onderhouden of bij te werken. De experts doen dat voor u. Wij zorgen dat u 
bij blijft met de allernieuwste servertechnologie, platformtools en softwarereleases. Het is een 
verschuiving van een deel van de verantwoordelijkheid en de ondersteuning, zodat u meer tijd 
overhoudt voor het verder ontwikkelen van uw zakelijke activiteiten.

Overdracht van verantwoordelijkheid voor IT en hulpbronnen

Veilig en beveiligd
De cloud is een beveiligde, op het web gebaseerde computeromgeving. Uw zakelijke 
communicatie, transactiegegevens en bestanden worden beveiligd met de meest actuele 
methoden voor verificatie, autorisatie en codering – dezelfde methoden die worden gebruikt 
voor de beveiliging van triljarden dollars en euro’s die ieder jaar omgaan in het mondiale 
online handelsverkeer.

SaaS: Software 
as a Service is een 
softwaredistributiemodel 
waarin applicaties worden 
gehost door een leverancier 
of dienstverlener en 
beschikbaar worden 
gesteld aan klanten via 
een netwerk, doorgaans 
het internet, waarvoor vaak 
betaald wordt op basis 
van een abonnements- 
of transactiemodel.

Minder Meer

In huis
Cloud
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Het is een geweldige kans voor ieder bedrijf, ongeacht de omvang.
Hoe groot of hoe klein uw bedrijf ook is, de Xerox cloudoplossingen voor productieomgevingen 
bieden de mogelijkheid om workflows te verbeteren en om betere bedrijfsresultaten te halen 
omdat u beter werkt. 

• Lagere opstartkosten en u hoeft niets te kopen of onderhouden

• Toegang tot meer applicaties, zodat u nieuwe oplossingen kunt onderzoeken

• Concentreer u op innovatie en het creëren van waarde in plaats van IT-aangelegenheden

• Applicaties zijn beschikbaar in dagen in plaats van weken

• IT-kosten verschuiven van een kapitaalinvestering naar operationele kosten

• Maak gebruik van de technische deskundigheid van Xerox

Niet meer weg te denken
Volgens InfoTrends 
groeit de markt voor 
cloudcomputing van 2014 
tot 2018 jaarlijks gemiddeld 
met 22,8% – met een 
geschatte omzet van 127,5 
miljard dollar in 2018.

Klein grafisch bedrijf Middelgrote organisatie Grote organisatie

Oplossingen die voorheen 
onhaalbaar leken vanwege 
de hoge initiële kosten 
of de complexiteit zijn nu 
betaalbaar met minimaal risico.

Maak uw workflows flexibel 
en vergroot uw capaciteit 
zonder kapitalen te investeren 
in IT of de infrastructuur 
compleet te veranderen.

Gemakkelijk te introduceren 
en te implementeren over 
de hele wereld, beter werken 
op afstand en minder tijd 
te besteden aan nieuwe 
releases of upgrades.
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Xerox cloudoplossingen 
voor productieomgevingen

Cloudoplossingen van Xerox omvatten het gehele productieproces bij printen – 
automatisering, ePublishing, kleurbeheer en eCommerce web-to-print-winkelportalen. 
Wat uw zakelijke uitdagingen ook zijn, met Xerox® cloudoplossingen voor productie-
omgevingen zit u gebeiteld, en dit alles met extra flexibiliteit. Het typische Xerox® 
abonnement op clouddiensten duurt een jaar, dus uw bedrijf is niet gebonden 
aan een oplossing. Met de cloud beschikt u over flexibiliteit op langere termijn 
om uw veranderende zakelijke mogelijkheden volledig te kunnen benutten.

www.xerox.com/cloud

Opmerkingen: De kenmerken en 
capaciteiten van de oplossing hangen 
af van de configuratie. Zie de oplossing-
specifieke informatie voor bijzonderheden. 
De oplossing IntegratedPLUS Automated 
Colour Management maakt alleen 
gebruik van cloudtechnologie; er is 
geen on-premise versie beschikbaar.

Xerox® FreeFlow® Core
Er zijn nu twee configuraties 
voor FreeFlow® Core: FreeFlow 
Core, de bekende on-premise 
oplossingen, en de nieuwe 
FreeFlow Core Cloud.

FreeFlow Digital Publisher
FreeFlow Digital Publisher 
is nu beschikbaar in drie 
configuraties: FreeFlow 
Digital Publisher on-premise, 
Digital Publisher Cloud en 
Digital Publisher ePublishing.

Geautomatiseerd 
kleurbeheer
Beheer belangrijke 
printerkleurkenmerken 
voor meerdere apparaten 
en locaties door middel 
van deze op de cloud 
gebaseerde oplossing.

XMPie® StoreFlow™
De veelgebruikte XMPie 
StoreFlow web-to-print-
oplossing is nu verkrijgbaar 
in twee configuraties: 
XMPie StoreFlow on-
premise en de nieuwe 
XMPie StoreFlow Cloud.


