
Xerox® Workflow Solutions
Brochure

Tools. Keuze. Resultaten.
Een nieuwe kijk op zakelijke uitdagingen – 
en meer manieren om deze aan te pakken.



Tools

Voor de uitvoering van een taak doen we vaak een beroep op een tool. 
En hoewel één tool vaak al krachtig is, kan de juiste combinatie van 
tools nu net het verschil uitmaken tussen overleven en floreren.

Technologische innovatie is altijd al het onderscheidende kenmerk geweest 
van Xerox, dat zijn hoogwaardige printerassortiment heeft aangevuld met 
productieworkflowoplossingen. De workflowoplossingen van Xerox dragen 
bij aan productievere en efficiëntere printproductieprocessen en stellen 
uw bedrijf in staat om nieuwe producten of diensten aan te bieden.

De Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection, de XMPie-oplossingenportfolio 
en meer dan 140 partners bieden samen een unieke en robuuste set producten en 
diensten om de uitdagingen aan te pakken waarvoor uw bedrijf zich gesteld ziet.

Voor elke 
¤1 die wordt 
uitgegeven aan 
print, wordt ¤3 
uitgegeven aan 
niet aan print 
gerelateerde 
activiteiten 
die nodig zijn 
om een bepaald 
document te 
produceren.
– InfoTrends



De drukwerkmarkt is veranderd. 
Vandaag de dag is operationele efficiëntie 
een voorwaarde voor succes. Klanten 
willen persoonlijkere marketingmaterialen 
en kortere doorlooptijden. Dat betekent 
niet alleen kleinere oplagen, maar 
ook honderden printopdrachten per 
dag verwerken in plaats van slechts 
enkele. Wilt u winst blijven maken en 
uw voorsprong op de concurrentie 
behouden, dan zult u in staat moeten 
zijn om veel meer drukwerkopdrachten 
te verwerken dan vroeger. 

Daartoe kunt u extra personeel aannemen 
of meer apparatuur aanschaffen. Maar zo 
lost u geen probleem op dat in feite een 
knelpunt inhoudt. 

U kunt beter kiezen voor een oplossing van 
Xerox om dit soort knelpunten te elimineren.

Automatisering heeft 
het spel veranderd.
Dankzij automatisering hebben we 
onze productiviteit flink opgeschroefd. 
Van opdrachtverzending tot prepress 
tot beeldkwaliteit: automatisering 
kan uw bedrijf transformeren. Dankzij 
automatisering kunt u de dagelijkse stroom 
van honderden digitale drukwerkopdrachten 
verwerken en succesvol zijn in de 
hedendaagse veeleisende markt.

En de cloud zet het spel 
vervolgens weer op zijn kop!
In het verleden ging het bij gesprekken over 
workflowoplossingen altijd over oplossingen 
die uw bedrijf zelf zou moeten installeren en 
onderhouden.  Voor klanten die daar niet zo 
goed in thuis waren, betekende dit een grote 
uitdaging. Nu kunt u zelf kiezen hoe we de 
tools leveren die uw bedrijf laten uitblinken.

Dankzij de cloud kunt u het zware 
werk aan ons overlaten. Onze experts 
installeren, configureren en hosten uw 
oplossing op onze cloudservers. Uw 
bedrijf hoeft dus geen technici of IT-
medewerkers in te zetten om dit klusje 
te klaren. Productiviteitsverbeteringen in 
workflows die voorheen buiten bereik waren, 
zijn nu nog slechts één klik van u verwijderd.

Keuze

In het hedendaagse bedrijfsleven is de verscheidenheid aan zakelijke 
uitdagingen groter dan ooit tevoren. Misschien bent u van plan om uw processen 
te automatiseren om de efficiëntie te verhogen of overweegt u uw aanbod 
uit te breiden met nieuwe producten, diensten en toepassingen. Of het nu 
om personalisering, toevoeging van online printdiensten of kleurbeheer gaat, 
Xerox kan u helpen om uw zakelijke doelstellingen te realiseren.

Daarbij kunt u niet alleen uit veel verschillende oplossingen kiezen, maar ook 
aangeven hoe u deze oplossingen wilt laten leveren: op locatie (on-premise) 
of via de cloud.

Cloudcomputing 
verwijst naar het 
on-demand ter 
beschikking stellen 
van de IT-bronnen 
en toepassingen 
via internet, 
met betaling op 
basis van een 
abonnement.
Het gebruiken van 
webgebaseerde e-mail 
en het bekijken van 
on-demand films zijn 
eenvoudige voorbeelden 
van cloudcomputing.



Resultaten

Welke resultaten streeft u na? 

We stellen die vraag, omdat iedereen een ander antwoord geeft. 
Hoewel uw antwoord wellicht het nodige gemeen heeft met dat van 
andere grafimediabedrijven is het totaalplaatje even uniek als uw 
bedrijf en uw toekomstplannen.

Genereer 
meer omzet

U kunt uw omzet verhogen door nieuwe diensten en mogelijkheden 
te bieden. We kunnen ons voorstellen dat u denkt: “Het uitbreiden 
van mijn product- en dienstenaanbod is arbeidsintensief, duur en 
vereist vaardigheden en middelen waar ik niet over beschik.” 

Xerox begrijpt uw uitdagingen en biedt u een breed scala 
aan mogelijkheden die maximale waarde verschaffen, zodat 
u meer klanten en meer omzet kunt binnenhalen. 

Met Web-to-Print kunnen klanten 
online bestellen via een 
browsergebaseerde online 
dienstenportal, zodat ze op elk gewenst 
moment hun printopdrachten kunnen 
versturen en de status ervan kunnen 
opvragen, waar ook ter wereld. Doordat 
klanten zelfs personalisering kunnen 
toevoegen aan hun printwerk, groeit 
u uit tot een onmisbare partner bij het 
creëren van relevantere communicatie 
die bovendien meer impact heeft 
en meer response scoort. 

Maak gebruik van personalisering om 
gerichte klantcontactpunten te creëren 
die tot positieve antwoorden en de 
gewenste resultaten voor uw klanten 
leiden. Profiteer van innovatieve, maar 
eenvoudig te implementeren manieren 
om uw geprinte communicatie een 
persoonlijk tintje te geven met de 
oplossingen die Xerox® biedt voor het 
publiceren met variabele gegevens. 

Het leveren van relevante 
boodschappen via meerdere 
kanalen (waaronder drukwerk, 
e-mail, internet, mobiel en video) 
maakt de ervaring aantrekkelijker 
en interactiever voor de klant en 
zorgt ervoor dat deze boodschappen 
extra opvallen. Met de cross-media 
publicatieoplossingen van Xerox® 
komt gelijktijdige communicatie via 
meerdere kanalen binnen handbereik 
en kunt u ook nog eens rich media 
toevoegen om de waarde en kracht 
van de boodschap te verhogen. 

Web-to-Print Publiceren met 
variabele gegevens

Cross-media 
publiceren

We zijn nog geen bedrijf tegengekomen 
dat geen interesse had in een hogere 
omzet en lagere kosten.

De enige uitdaging is wanneer en hoe 
u de juiste oplossing implementeert.



Net als uw antwoord uit afzonderlijke elementen bestaat die samen een unieke 
combinatie vormen, geldt dit ook voor de door Xerox geleverde workflowoplossing. 
Maar deze behelst meer dan dat. Het is méér dan een workflowoplossing 
of een printoplossing. Of een oplossing voor brochures, informatieborden, 
boeken, katernen of direct mail. Het is een zakelijke oplossing voor de werkelijke 
uitdagingen waarvoor u zich dagelijks gesteld ziet. 

Laten we bij het begin beginnen. 

Verlaag 
operationele 
kosten

Elk bedrijf wil zijn kosten verlagen. Kostenverlaging verbetert uw bedrijfsvoering 
op vrijwel elk vlak. Maar uw bedrijf is waarschijnlijk al behoorlijk afgeslankt, 
dus waar zou u nog op kunnen besparen? Op opdrachtverzending? 
Verwerking? Printen? Afwerking? Wat dacht u van allemaal? 

Dat is de kracht die de workflowoplossingen van Xerox® aan uw bedrijf 
toevoegen – op een unieke manier, specifiek ontworpen om aan te sluiten 
op uw bestaande workflow en deze waar mogelijk nog te verbeteren. 

Bespaar tijd en geld door 
arbeidsintensieve prepress-taken te 
automatiseren. Paginarangschikking, 
tabbladprogrammering en zelfs 
eenvoudig kleurbeheer verloopt 
allemaal via een touchless workflow. 
Dit verkleint het risico van fouten, 
zorgt ervoor dat medewerkers tijd 
overhouden voor andere taken en 
maakt het mogelijk om opdrachten 
sneller uit te voeren, wat resulteert in 
kortere doorlooptijden en meer omzet.

Het automatiseren van processen 
voor uw complete printervloot om 
opdrachten door uw bedrijf te krijgen 
is essentieel voor de productiviteit. 
Het kan bovendien de kwaliteit van 
uw uitvoer verbeteren. Met kortere 
doorlooptijden en een kleiner risico op 
fouten kunt u meer werk binnenhalen 
en uw bedrijf laten groeien.

Verhoog de algehele productiviteit 
van uw drukkerij met de geïntegreerde 
oplossingen van Xerox en onze 
partners. Deze oplossingen bieden 
u de flexibiliteit om meer soorten 
opdrachten te verwerken, zodat u 
klanten een nog breder scala van 
oplossingen kunt bieden. Voer uw 
opdrachten feilloos via uw printers 
door en voeg een professionele 
afwerking toe, inline of offline, voor 
een snelle, hoogwaardige uitvoer van 
hoge kwaliteit. Geautomatiseerde 
totaaloplossingen besparen tijd en 
middelen en verkleinen het risico 
op fouten die vertraging op uw 
werkvloer kunnen veroorzaken.

Geïntegreerde 
oplossingen

Prepress Opdrachtbeheer

Consistente, nauwkeurige en 
reproduceerbare kleur waar u op kunt 
rekenen. Dit zijn slechts enkele van 
de kwaliteiten die uw klanten eisen 
als het gaat om kleurendrukwerk. 
Wij maken het voor u zo eenvoudig 
mogelijk om aan elk van deze 
uitdagingen te voldoen met onze 
expertise en kleurbeheeroplossingen. 
Dankzij de inline, nearline en offline 
workflowopties kunt u erop vertrouwen 
dat u altijd dezelfde kleur produceert, 
ongeacht welke printer u gebruikt.

Kleurbeheer

Benut de kracht van uw printer 
optimaal met uiterst geavanceerd 
kleurbeheer en geautomatiseerd 
opdrachtbeheer. Xerox biedt 
gebruiksvriendelijke printerservers 
die niet alleen bijzonder productief 
zijn, maar ook de kwaliteit van uw 
drukwerk waarborgen, print na print.

Printservers/-
controllers



Zo werkt het

Tools + Keuze = Resultaten. Zoals we al eerder aangaven, is elk van deze factoren 
afzonderlijk slechts één onderdeel van de vergelijking. De combinatie van de drie 
factoren samen vormt het antwoord – een antwoord dat voor elk bedrijf anders is. 
Laten we de geboden oplossingen om uw bedrijf te laten groeien eens nader onder 
de loep nemen.

Web-to-Print
U kunt 24 uur per dag opdrachten uit 
de hele wereld accepteren, zonder dat 
er iemand aanwezig is in de winkel. 
Opdrachten worden gedigitaliseerd en 
krijgen een ticket toegekend. En omdat het 
gehele proces is geautomatiseerd, ontvangt 
de klant al een prijsopgave en drukproef 
nog voordat de opdracht uit de pers rolt. 

XMPie® StoreFlow™ – StoreFlow combineert 
de bewezen technologieën van XMPie® uStore® 
en XMPie® uProduce® met Xerox® FreeFlow® 
Core-automatisering om een echte touchless 
workflow te realiseren. Bezoekers kunnen hun 
eigen documenten (in PDF-, Microsoft Word- of 
PowerPoint-indeling) uploaden en opdrachten 
maken met een combinatie van geüploade 
documenten, elementen uit de winkelcatalogus 
en gepersonaliseerde documenten. Met FreeFlow 
Core ingeschakeld als onderdeel van StoreFlow, 
worden drukwerkopdrachten probleemloos 
automatisch verwerkt en naar de productiefaciliteit 
verzonden zonder dat een operateur in de 
prepress-fase nog instellingen hoeft in te voeren.

Publiceren met 
variabele gegevens 
Stel, uw klant heeft een complete set 
materialen – alles van reclameborden 
tot persoonlijke catalogi - nodig voor de 
komende uitverkoop. Met de krachtige, 
geautomatiseerde oplossingen van Xerox® 
zijn verschillende personaliseringsniveaus 
mogelijk om op hoge snelheid en in real-time 
complexe variabele bestanden te creëren.

Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite (VI) 
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. De tools van de suite 
kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar 
worden gebruikt voor een totaaloplossing voor het 
publiceren met variabele gegevens. Bovendien 
beschikt u over de flexibiliteit om de workflow te 
kiezen die het beste bij u past: Klassieke Xerox® 
VIPP® (Variable Information Production Printware) 
workflow of PDF- en PDF/VT-workflows.

XMPie® PersonalEffect® Print – Naaste verhoogde 
productiviteit biedt deze servergebaseerde 
PDF-workflowoplossing als bijkomend 
voordeel dat gegevensexperts, ontwerpers en 
productiespecialisten binnen hun eigen discipline 
aan specifieke taken kunnen werken, waarna de 
resultaten met minimale workflowbeperkingen 
automatisch worden gecombineerd tot een 
samenhangend stukje persoonlijke communicatie. 
Het is een ideale oplossing als u een hogere respons 
voor direct mail-campagnes wilt realiseren door 
grafisch fraai vormgegeven promotionele uitingen te 
creëren op basis van klantspecifieke demografische 
gegevens en informatie over eerdere aankopen. 

Cross-media publiceren 
Printen is maar één onderdeel van de 
oplossing. De hedendaagse klant is mobiel. 
Hij consumeert content op zijn mobiele 
apparaten en is gewend om communicatie 
te ontvangen in de vorm van digitale 
content. Direct mail gericht aan klanten 
bevat tegenwoordig vaak een persoonlijke 
URL (PURL), waarmee ze een persoonlijke 
webervaring krijgen aangeboden.

Xerox® FreeFlow® Digital Publisher – Naast 
gedrukte uitgaven kunt u met dezelfde data ook 
gelijktijdig dynamische digitale uitgaven, compleet 
met rich media (video, audio, live koppelingen), 
creëren en distribueren zonder dat u daarvoor uw 
IT-infrastructuur op de schop hoeft te nemen. Alle 
zeven verschillende mobiele platforms zijn gemaakt 
voor een optimale ervaring op smartphones, tablets 
en in webbrowsers. Bovendien kunt u de effectiviteit 
bewaken en meten met ingebouwde analysefuncties 
om zo constant betere prestaties te leveren. 

 XMPie® PersonalEffect® TransMedia™ – 
PersonalEffect is bedoeld voor het maken van 
geïntegreerde cross-media campagnes voor print, 
e-mail en web, en biedt de mogelijkheid om met 
uw klanten te communiceren via zeer creatieve 
en interactieve kanalen. Maak optimaal gebruik 
van gegevens en geavanceerde campagnelogica 
om een consistente merkbeleving te bieden via 
de verschillende klantcontactpunten. XMPie® 

Circle® is ook onderdeel van de oplossing en 
biedt een duidelijke geïntegreerde weergave voor 
het bouwen, automatiseren en monitoren van 
de complete campagne via meerdere kanalen.



Printservers/-controllers
Benut de kracht van uw printer optimaal 
met uiterst geavanceerd kleurbeheer en 
geautomatiseerd opdrachtbeheer. Xerox 
en onze partners bieden gebruiksvriendelijke 
printerservers (RIP’s) die niet alleen bijzonder 
productief zijn, maar ook de kwaliteit van 
uw drukwerk waarborgen, print na print. 

Xerox® FreeFlow® Print Server

EFI® Fiery® Digital Print Server

Xerox® IJ Print Server

Kleurbeheer
Tegenwoordig bevatten opdrachten vaak 
een combinatie van tekst, afbeeldingen 
en foto’s op een grote verscheidenheid 
aan media, die vaak ook nog eens op 
verschillende productielocaties worden 
geprint. Het vermogen om consistent 
kwalitatief hoogwaardige uitvoer te 
produceren staat voorop. 

Xerox® IntegratedPLUS Automated Colour 
Management – Lever probleemloos, snel en 
productief kleurendrukwerk nauwkeuriger 
dan ooit tevoren, zelfs vanaf verschillende 
printers en meerdere locaties. Door inline 
kleurbeheermogelijkheden op de printer 
te combineren met cloudgebaseerde 
kleurbeheersoftware is geautomatiseerd 
kleurbeheer veel eenvoudiger en nauwkeuriger.

Opdrachtbeheer 
Drukwerkopdrachten binnenhalen is maar 
één kant van het verhaal. Ze ook nog eens 
productief verwerken is tegenwoordig 
lastiger dan vroeger. Meer opdrachten en 
kortere doorlooptijden vereisen een solide 
opdrachtbeheerworkflow.

Xerox® FreeFlow® Core – Elimineert de tijdrovende 
taak van het instellen van opdrachten in de 
prepress-fase en neemt beslissingen op basis 
van voorgeprogrammeerde instellingen, zodat 
opdrachten met een maximale doorvoersnelheid 
kunnen worden geproduceerd, zonder tussenkomst 
van een operateur. Dit leidt tot enorme 
kostenbesparingen. Creëer zelf workflows voor 
het automatisch uitvoeren van veelvoorkomende 
prepress-taken met behulp van de intuïtieve 
interface met drag-and-drop-functionaliteit. Zodra u 
de workflow hebt samengesteld, kunnen bestanden 
automatisch worden verzonden zonder dat u tijd 
kwijt bent aan het voorbereiden van elke opdracht 
voordat deze wordt geprint. 

Xerox® FreeFlow Output Manager®-
software  – Voorziet in één regelpunt voor 
het beheren van gemengde opdrachten en 
meerdere productiesystemen. Deze software kan 
printopdrachten automatisch prioriteren, inplannen 
en splitsen, ook bij gebruik van meerdere systemen. 
Het gevolg daarvan is een kortere doorlooptijd en 
een hogere capaciteit. 

Volledig geautomatiseerde 
afwerking 
Waarschijnlijk verwerkt uw bedrijf relatief 
veel opdrachten van verschillende groottes 
met verschillende afwerkingsvereisten. 
De mogelijkheid om snel en gemakkelijk 
kleine oplagen drukwerk te produceren 
en efficiënt af te werken is belangrijk 
als u uw omzet wilt verhogen.

Xerox® IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing – 
Produceer meer brochures, handleidingen, boeken, 
direct mail-briefkaarten en catalogusopdrachten tegen 
lagere kosten en met kortere doorlooptijden. Met de 
Xerox® IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing wordt de 
opdrachtvoorbereiding en -afwerking geautomatiseerd.

Prepress
Het printen van de pagina’s van een 
opdracht is maar één stap in het proces. Het 
controleren of ze correct zijn, is een tijdrovend 
en arbeidsintensief klusje dat uw doorlooptijd 
en de kosten van het produceren van de 
opdracht verhoogt. Als u deze tijdrovende 
taken dankzij automatisering elimineert, 
kunt u dus meer opdrachten in minder tijd 
verwerken – en zo uw winst verhogen.

Xerox® FreeFlow® Express to Print-software – 
FreeFlow Express to Print beschikt over een 
eenvoudige, visuele interface en voorgedefinieerde 
sjablonen voor het vereenvoudigen en automatiseren 
van de opdrachtvoorbereiding in de prepress-fase.

Xerox® FreeFlow Makeready®-software – 
Met FreeFlow Makeready-software stroomlijnt 
u uw complexe, arbeidsintensieve make-ready 
bewerkingen met robuuste, geavanceerde 
hulpmiddelen in een WYSIWYG-omgeving.

Xerox® FreeFlow® Core – FreeFlow Core zorgt voor 
een touchless workflow die dagelijks duizenden 
binnenkomende opdrachten automatisch kan 
verwerken. Hierdoor voltooit u meer opdrachten 
in minder tijd, verlaagt u de kosten en zorgt u 
voor een constante kwaliteit, print na print.

Iedereen wil graag dat zijn drukwerkactiviteiten zo soepel mogelijk 
verlopen. Dit geldt voor zowel de kleine drukkerij als de grote multinational, 
en alles wat daar tussenin zit. Laten we daarom eens kijken naar de 
workflowautomatiseringssoftware die u helpt om meer drukwerkopdrachten op een 
consistentere wijze te produceren.
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Categorie Voordeel Oplossingen

Opdrachtbeheer Automatiseer processen voor uw complete printervloot om opdrachten 
productiever af te handelen. Met kortere doorlooptijden en een kleiner 
risico op fouten kunt u meer werk binnenhalen en uw bedrijf laten 
groeien.

  Xerox® FreeFlow® Core

 Xerox® FreeFlow Output Manager®

Web-to-Print Maak uw diensten beter toegankelijk en vergroot uw bereik door uw 
klanten in staat te stellen om hun opdrachten altijd en overal via een 
gebruiksvriendelijke online portal te verzenden.

  XMPie® PersonalEffect® StoreFlow™

Prepress Bespaar tijd en geld door arbeidsintensieve prepress-taken te 
automatiseren. Paginarangschikking, tabbladprogrammering en zelfs 
kleurbeheer kan geautomatiseerd worden afgehandeld.

  Xerox® FreeFlow MakeReady®

  Xerox® FreeFlow® Express to Print

Publiceren met 
variabele gegevens

Overtref de verwachtingen van uw klanten door personalisering in te 
zetten om gerichte, relevante klantcontactpunten te creëren die tot 
positieve respons en meer zakelijke resultaten leiden.

  Xerox® FreeFlow® VI Suite

  XMPie® uDirect® Classic/Studio

  XMPie® PersonalEffect Print

Cross-media 
publiceren

Voeg waarde toe voor uw klanten met gepersonaliseerde, 
consistente boodschappen die worden afgeleverd via verschillende 
communicatiekanalen, waaronder drukwerk, e-mail, web, mobiel en 
video. Dit biedt niet alleen een aantrekkelijkere interactieve ervaring, 
maar zorgt er ook voor dat de boodschap opvalt. Met de cross-media 
publicatieoplossingen van Xerox® komt communicatie via meerdere 
kanalen binnen handbereik en kunt u ook nog eens rich media 
toevoegen om de waarde en kracht van de boodschap te verhogen.

  Xerox® FreeFlow® Digital Publisher

  XMPie® PersonalEffect® eMedia Cloud

  XMPie® PersonalEffect TransMedia

  XMPie® Circle®

  XMPie® uDirect® Video

Printservers/-
controllers

Maak optimaal gebruik van de kracht van uw printer met uiterst 
geavanceerd kleurbeheer en geautomatiseerd opdrachtbeheer dat 
niet alleen eenvoudig in het gebruik, maar ook nog eens bijzonder 
productief is en bijdraagt aan een consistente kwaliteit.

  Xerox® FreeFlow® Print Server

  Xerox® IJ Print Server

  EFI® Fiery® Digital Print Server

Geïntegreerde 
oplossingen

Optimaliseer de operationele productiviteit van uw bedrijf met 
software- en hardwaretools van Xerox en onze strategische 
partners die volledig geïntegreerde, geautomatiseerde oplossingen 
ondersteunen.

  Xerox® IntegratedPLUS-
afwerkingsoplossing

  Xerox® IntegratedPLUS Automated 
Colour Management

Kleurbeheer Consistente, nauwkeurige en reproduceerbare kleur waar u op 
kunt rekenen. We maken het eenvoudig door onze expertise te 
combineren met een portfolio van kleurbeheeroplossingen die voor elk 
grafimediabedrijf wel iets te bieden hebben.

  Xerox® IntegratedPLUS Automated 
Colour Management

 Xerox® MatchAssure-oplossing

Aanvullende services

Maatwerk Aangepaste oplossingen om tegemoet te komen aan uw specifieke 
behoeften.

Maatwerkoplossingen voor individuele 
klanten met unieke vereisten

Professionele 
advisering

Advisering voor oplossingen die configuratie, integratie, training 
en expertise vereisen om deze te laten aansluiten op uw specifieke 
omgeving.

Expertise met betrekking tot het volledige 
spectrum van workflowoplossingen

   Geeft aan dat er ook een cloudconfiguratie beschikbaar is.

De krachtigste automatiseringsoplossingen voor de grafische branche. 
Onze krachtige en geïntegreerde ‘Automate & Simplify’ strategie is ingebouwd in elk onderdeel van onze Workflow Solutions-
portfolio, zodat u gegarandeerd meer krijgt dan enkel een tool. U krijgt Tools + Keuze. En u krijgt Resultaten.

www.xerox.com


