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Met één klik katernen printen
met de Xerox IntegratedPLUSafwerkingsoplossing
®

Automatisering is de nieuwe norm.
Wanneer het aantal binnenkomende opdrachten van een
handjevol per dag groeit tot tientallen of zelfs honderden
per dag, dan kunt u het zich echt niet meer permitteren
om elke opdracht handmatig af te handelen. U zult
dus een manier moeten vinden om grote aantallen
verschillende printopdrachten in kleine oplages eenvoudig
en zonder hoge kosten af te werken. Door de Xerox®
Versant®-persen en de Plockmatic Pro 50/35-katernmodule
te koppelen aan de IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing,
beschikt u over een gebruikersvriendelijke en flexibele
oplossing die uw productiviteit, uw klanttevredenheid en
uw winstgevendheid een enorme boost zal geven. En het
begint allemaal met automatisering.

Inline afwerken met één druk op de knop
Door de Xerox® Versant-persen te combineren met de Plockmatic 50/35,
kunt u rekenen op indrukwekkende resultaten tegen een betaalbare prijs.
Bovendien is de Versant/Plockmatic-combinatie even eenvoudig
in het gebruik als de printer op uw kantoor. Als u weet hoe u moet
klikken en printen, produceert u eenvoudig katernen in kleine oplages
en in verschillende groottes en diktes.
Als u grote aantallen printopdrachten in kleine oplages produceert,
hebt u vast al ondervonden dat inline afwerken vrijwel altijd de
meeste kosteneffectieve optie is. Dan is het goed om te weten
dat de geavanceerde automatisering van de IntegratedPLUSafwerkingsoplossing complexe en tijdrovende handmatige
configuratietaken elimineert, zodat u snel en eenvoudig
printopdrachten in kleine oplages kunt produceren.

Het printen van meerdere opdrachten in kleine oplages is een fluitje van een cent wanneer u de geautomatiseerde functies van de Xerox® Versant®-pers
en de Plockmatic Pro 50/35-katernmodule combineert met de IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing.

Met één klik katernen printen met de Xerox® IntegratedPLUSafwerkingsoplossing
Automatisering is de nieuwe norm.
Xerox® Versant®-persen
De Xerox Versant-persen zijn perfect geschikt
voor deze mate van automatisering en
flexibiliteit. Nu de nadruk in de markt steeds
meer komt te liggen op kleine oplages, korte
doorlooptijden en insourcing, kunt u succesvol
zijn door meer opdrachten per ploegendienst
en per dag te verwerken dan voorheen.
Automatisering is de sleutel om u te helpen
dat efficiënt te doen.
®

Plockmatic Pro
50/35-katernmodule
De Plockmatic Pro 50- of Pro 35-katernmodule
is de inline afwerkingsoptie die professionele
gebruikers kiezen wanneer ze op de maximale
snelheid van de gekoppelde productieprinter
katernen, brochures of boekjes van
topkwaliteit nodig hebben – inclusief de optie
om kleurenomslagen toe te voegen. Vanwege
het compacte ontwerp van de Pro 50/35
kunnen klanten zich beperken tot alleen die
modules die ze voor hun toepassingen nodig
hebben. De inline configuratie bespaart u tijd
die u anders kwijt zou zijn aan het afwerken
van afzonderlijke opdrachten. Bovendien
worden verspilling en de kosten van menselijke
fouten voorkomen. De afwerkeenheid kan
ook offline worden gebruikt. Door de geringe
afmetingen bespaart u vloeroppervlak en krijgt
u een soepele workflow, waarmee u voor een
betaalbare prijs katernen produceert met een
professioneel afgewerkt uiterlijk.

Maximaliseer uw investering
met eenvoudige en krachtige
tools
In combinatie met de Versant- en Plockmatichardware monitort de IntegratedPLUSafwerkingssoftware de opdrachtverwerking
van het begin tot het eind, voor een volledig
geautomatiseerde katernworkflow. Het
begint allemaal met Xerox® FreeFlow®
Core. Deze automatiseert niet alleen
alle prepress-stappen, zoals impositie en
preflighting, maar stuurt ook de printer en
productieafwerkeenheid aan als één unit –
en dat allemaal zonder interventie door de
operator.
In de prepressfase kunnen hot folders of
een web-to-print-portal worden gebruikt om
opdrachten in het systeem in te voeren. PDFbestanden kunnen naar een hot folder worden
gesleept, waarna het systeem automatisch het
papierformaat selecteert en de instellingen
voor de niet- en snijeenheid aanpast aan
de gewenste instructies voor inbinden en
snijden (bijv. schoonsnijden, invoegen van
omslagen en vouwen). Drukvellen gaan
vervolgens rechtstreeks van de printer naar
de katernmodule, tegelijk met de JDFgegevens die nodig zijn voor de automatische
afwerkingsinstelling. De operator kan zich
naast het plaatsen van papier en het uitnemen
van katernen of brochures met andere taken
bezighouden en de afhandeling van de
details van begin tot eind overlaten aan de
IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing.

Voordelen
• S troomlijnt de prepressbewerkingen en
voorkomt knelpunten in de productie
• L aat afwerkingsapparatuur op
nominale productiesnelheden werken
• E limineert fouten en garandeert
consistente opdrachtverwerking
• V
 erlaagt arbeidskosten doordat
vakbekwame operators meer tijd
overhouden voor taken met een hogere
toegevoegde waarde
• O
 ptimaliseert het gebruik van uw
bedrijfsmiddelen, zelfs bij variërende
opdrachten met kleine oplages
• V
 erhoogt de kwaliteit en efficiëntie,
zodat u meer opdrachten kunt
aannemen
• V
 erhoogt de omzet door te
groeien met geautomatiseerde
drukwerktoepassingen met betere
marges
Met de Xerox® IntegratedPLUSafwerkingsoplossing verwerkt u meer
katernopdrachten tegen lagere kosten
en met kortere doorlooptijden. Doordat
u veel minder tijd kwijt bent aan
prepress- en voorbereidingstaken kan uw
productiviteit met wel 30% toenemen.
De IntegratedPLUS-afwerkingsoptie in
combinatie met de Plockmatic Pro 50/35
is ook beschikbaar voor andere Xerox®persen, waaronder de Xerox® Colour Press
800i en 1000i en de Xerox Nuvera®-serie.
Efficiënte, in hoge mate geautomatiseerde
en voorspelbare productie dankzij
prepressverwerking met één druk op
de knop en automatisch instellen van
afwerkingsopties
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