
en maakt gebruik van robottechnologie om u te helpen bij 
het stroomlijnen van het afdrukken, verpakken en afleveren, 
zodat u uw productie, én uw bedrijfsresultaat, een impuls 
kunt geven. 

Xerox Robotic Print Solution past zich aan uw behoeften 
aan; er hoeft dus geen compleet nieuwe oplossing te 
worden ontwikkeld. Het is leverbaar als een end-to-
end systeem inclusief variabel lasersnijden, het kan 
worden geïntegreerd met bestaande apparatuur zoals 
een stansapparaat, of het kan een subset van de taken 
uitvoeren die nodig zijn voor uw bedrijfsvoering. Het 
belangrijkste is: het kan u helpen meer geweldig werk te 
leveren, uw post-press verwerkingstijd te reduceren, en uw 
bedrijfsvoering flexibeler te maken.

Belangrijkste voordelen van de Xerox Robotic 
Print Solution 
•	 Programmeerbaar – robottechnologie kan worden 

aangepast aan uw specifieke behoeften, of u nu bezig 
bent met in-line-afwerken of het samenvoegen, plakken 
en inpakken van bordjes of kaarten, het stansen en 
vouwen van verpakkingen of andere toepassingen. 

•	 Efficiënt – kan worden geïntegreerd met uw bestaande 
apparatuur of apart worden gebruikt voor off-line 
productietaken

•	 Snel en accuraat – robots werken uiterst accuraat en 
snel en meerdere robots kunnen aan dezelfde taak of aan 
verschillende taken werken

•	 Productief en winstgevend – verwerk meer opdrachten 
met meer vertrouwen, accuratesse en snelheid en 
verhoog uw bedrijfsresultaat

Xerox® Robotic Print Solution – 
reduceer uw personeelskosten met 
automatisering

Xerox® Robotic 
Print Solution
Algemeen overzicht

Stroomlijn het printen, verpakken en afleveren 
van uw drukwerproducties met een flexibele 
automatiseringsoplossing voor uw complete 
productieproces.

Productieprocessen voor gedrukte producten kunnen complex 
zijn. Uw opdrachten kunnen bestaan uit bordjes, vouwkartons, 
spelstukken, wenskaarten of andere toepassingen waarbij 
snijden, samenvoegen, afwerken of samenstellen vereist is. U 
weet al dat Xerox u kan helpen met het in kleur afdrukken van 
afbeeldingen en variabele content die voor uw opdrachten 
nodig zijn. Maar u weet misschien niet dat we ook een voor 
u op maar gemaakte oplossing voor het productieproces 
kunnen creëren die precies aan de vereisten van uw productie 
voldoet. Xerox® Robotic Print Solution is intelligent en flexibel 
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Handel cruciale werkprocessen voor gedrukt materiaal snel en accuraat af.
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Grafimedia
Met de Xerox® Robotic Print Solution kunt u zowel in-line 
als off-line afdrukken, de uitvoer kan vervolgens worden 
ingevoerd in een geautomatiseerde productielijn om verder 
te worden bewerkt. Prepress-bewerkingen kunnen worden 
geïntegreerd in de opmaak om de afwerking van opdrachten 
verderop in de productielijn zo eenvoudig mogelijk te maken 
en zonder dat extra handwerk nodig is. Bij deze bewerkingen 
kan het verwerken van variabele gegevens of de volgorde 
van onderdelen of plano's inbegrepen zijn. Uw systeem  
kan ook in real time de status van uw opdrachten en  
pers rapporteren.

Bewerken
Gebaseerd op de instelling zijn zowel een mengeling als 
uniforme formaten en vormen op hetzelfde vel mogelijk. Een 
deel van het drukwerk kan naar één type verdere bewerking 
worden gerouteerd, en andere drukwerkproducties naar  
een ander type bewerking. 

Afhankelijk van de toepassing kunnen gedrukte vellen worden 
gelamineerd, gestanst, gevouwen, samengesteld of gelijmd. 
Andere bewerkingen kunnen inhouden dat een vel tot een 
envelop wordt gevouwen of dat er een doos van wordt 
gemaakt. Met hoge snelheid bewegende robots kunnen 
worden geprogrammeerd om specifieke vereisten van de 
klant wat betreft de plaatsing of de invoer van de vellen, uit 
te voeren. Robottechnologie kan ook worden ingezet om 
extra componenten in te voegen of aan te brengen zoals 
een RFID-'tag'.

Voorbereiding tot verzending
De voorbereidingen voor verzending bestaan gewoonlijk 
uit het bijeenbrengen van de afgewerkte uitvoer om deze 
dan op te stapelen, in krimpfolie of dozen te verpakken en 
verzendklaar te maken. Een 'work-in'progres' kan ook worden 
overgezet naar een volgende stap in de productie, zoals 
vouwen/lijmen.

Automatiseringssucces
Geavanceerde, snelle robotoplossingen kunnen de 
benodigde flexibliteit en snelheid bieden om aan 
productievereisten te voldoen. 

Een Xerox®-klant produceert reclamemateriaal voor de 
detailhandel dat elke week anders is. Omdat elke winkel 
een afwisselende mengeling van materiaal vereist, wordt 
het in exact de volgorde waarop het op de schappen 
wordt geplaatst op de vellen opgemaakt en afgedrukt. De 
vellen worden met een laser gesneden, waarna een robot 
het materiaal in exact gevormde stapels bijeenbrengt. 
De robot maakt een snellere productie en een eindeloze 
variatie van vormen en maten mogelijk. Hij levert exact 
waar de marketing- en verkoopafdelingen van de klant 
om hebben gevraagd om op te kunnen vallen in de 
intens concurrerende wereld van de detailhandel. Door 
de flexibiliteit van de oplossing konden ze hun geplande 
resultaten overtreffen en hun winstgevendheid verbeteren 
dankzij een groter verkoopvolume. 

Wat is uw bedrijfsuitdaging?
Wilt u meer opdrachten verwerken, uw productietijd 
verkorten, uw printproces efficiënter maken of uw kosten 
per productie-eenheid drukken, kom dan eens met  
ons praten! 

Met een optie voor variabel lasersnijden hoeven vellen niet identiek 
te zijn. U kunt verschillende formaten en vormen in variabele volgorde 
verwerken om aan uw behoeften te voldoen.
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