Xerox® FreeFlow®
Book It! productiviteits-apps
Digitaal afgedrukte boeken

Boeken zo snel en goedkoop gedrukt? Dat
geloof je bijna niet . . .
Maximaliseer uw productiviteit en verhoog de snelheid waarmee u boeken
produceert met de Xerox® FreeFlow® Book It! productiviteits-app.
Overwin de angst voor hoge kosten bij het
afdrukken van boeken.
Digitaal gedrukte boeken zijn veel gevraagd, maar kunnen voor
graﬁmediabdrijven een nachtmerrie zijn. Opdrachten moeten snel
worden ingevoerd en naar prepress worden gestuurd. Pagina's
en boekblokken moeten nauwkeurig worden uitgelijnd en via
proefafdrukken gecontroleerd. En
de productie moet natuurlijk snel en
betaalbaar zijn. Daar komt FreeFlow
om de hoek kijken.
Op de werkvloer moeten heel wat
vragen worden beantwoord:
• Wat wordt het afwerkformaat?
• Welke velformaten worden door uw
Xerox® digitale pers ondersteund?
• Hoe kunt u het papiergebruik tot een
minimum beperken en tegelijk het
door de klant verlangde boekformaat
leveren?
• Welke afwerkapparatuur is het meest geschikt voor de opdracht?
• Wat voor kleurbeheer is nodig om de allerbeste beeldkwaliteit
te garanderen?
• Is het ontvangen bestand van de hoogst mogelijke kwaliteit?
Gewoonlijk wordt dit ingewikkelde proces begeleid door hoog
opgeleid prepress-personeel. De FreeFlow Book It! productiviteits-app
brengt het hele proces van een arbeidsintensief gefaseerd proces
terug tot één druk op de knop. De Book It! workﬂow automatiseert
besluitvormingsprocessen en voert automatisch alle prepress-functies
uit, zonder tussenkomst van uw medewerkers, voor indrukwekkend
snellere prepress en maximale productiviteit. Het proces verloopt snel
en nauwkeurig, of de boekopdracht nu via e-mail, een webtoepassing
of een USB-stick wordt ontvangen. U brengt de arbeidskosten omlaag
en produceert tegelijk meer boeken – en dat allemaal met slechts één
druk op de knop.

Maak uw Xerox® digitale pers nog productiever.
De Book It! productiviteits-app maakt gebruik van de indrukwekkende
mogelijkheden van FreeFlow Process Manager®. Deze bekroonde
softwareoplossing automatiseert het besluitvormingsproces in de
prepress-fase, voert complexe prepress-stappen uit, stuurt bestanden
door naar externe softwareprogramma's en krijgt ze terug voor
afronding van de prepress en, het belangrijkste, communiceert met
uw Xerox® digitale pers voor het afdrukken en afwerken.
Al deze stappen – van ontvangst van de opdracht tot en met prepress,
afdrukken en afwerken – worden automatisch beheerd. De Book It!
productiviteits-app kan ook een zoekopdracht voor uw boekdrukorder
uitvoeren om de meest optimale route door uw workﬂow te bepalen.
De in de oplossing ingebouwde conditionele logica zorgt ervoor dat
één workﬂow verschillende boekformaten naadloos kan afhandelen.
Dit betekent een hogere productiviteit bij een grotere variatie aan
boektoepassingen terwijl u uw geautomatiseerde workﬂow steeds
opnieuw kunt toepassen.
De FreeFlow Book It! productiviteits-app is voorzien van de snelste
boekvoorbereidingstechnologie die in de handel verkrijgbaar is. Met
deze app kunt u meer opdrachten produceren en de investering in uw
Xerox® digitale pers optimaal benutten.

Wij staan u in elke fase bij.
Om te garanderen dat uw bedrijf ten volle van de voordelen proﬁteert,
biedt Xerox u ondersteuning door de beste mensen in de branche.
Door Xerox opgeleide technici komen naar uw bedrijf toe om zij
aan zij met u samen te werken; zij geven u een korte instructie over
Book It! en laten uw eigen boekworkﬂow proefdraaien. U leert hoe
u de productiviteit van uw Xerox® digitale pers kunt maximaliseren,
hoe u sneller dan u ooit voor mogelijk had gehouden boeken kunt
produceren en hoe u uw medewerkers vrij kunt maken om zich te
focussen op wat het belangrijkste is: uw klanten. Nog een manier
waarop de Xerox® FreeFlow Book It! productiviteits-app uw inkomsten
en winst opvoert.

Resultaten: niets minder dan een verbluffende
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Boekformaten en boekvormen variëren. Omslagen en inhoud kunnen van diverse bronnen
afkomstig zijn. Dat alles maakt dat er meer tijd aan prepress wordt besteed om de bestanden
voor te bereiden voor het afdrukken. Met prepress-automatisering, zoals in de bovenstaande
schema's is samengevat, kunt u het boekproductieproces ﬂink bekorten.
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Uitgaande van een boekopdracht van 120 pagina's en een oplage van 200 boeken, behaalt
u met de workﬂowautomatisering van de Book It! productiviteits-app een tijdsbesparing
van 2 uur en 43 minuten. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op de boekproductiekosten.
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Met een bescheiden totaal van drie boekopdrachten per week schrapt u wekelijks maar liefst
acht uur aan productietijd en bespaart u elke maand op de kosten. Er is dus niet lang voor nodig
om de investering in oplossingen voor workﬂowautomatisering van Xerox te verantwoorden.
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