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U wilt dat uw drukkerij/reproafdeling altijd optimaal opereert. Dan kunt u doorgaan 
met al die geweldig opdrachten die uw klanten imponeren en uw bedrijf laten 
groeien. Als u elk willekeurig moment weet hoe uw persen draaien, dan kunt u uw 
bedrijf beter beheren. Een oogje houden op de productiviteit van al uw persen 
tegelijk kan echter een moeilijke en tijdrovende klus zijn.

Wat als u de productiviteit van al uw 
persen kon controleren, in real time, 
ongeacht de locatie, met een enkel 
hulpprogramma?
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Zie uw volledige printervloot  
in actie op één scherm. 
Zelfs een korte periode van 
ongeplande stilstand kan uw bedrijf 
een aanzienlijk bedrag kosten. Met 
toegang tot de laatste informatie 
kunt u de productiekosten beheersen 
en knelpunten in de workflow en 
hulpmiddelen die de geplande doorvoer 
belemmeren, snel oplossen. Zo kunt u ook 
uw operators helpen efficiënter te werken 
zodat u afgesproken levertijden kunt 
aanhouden of zelfs overtreffen. Het Xerox 
productie-informatiebeheersysteem 
helpt daarbij doordat chefs en operators 
met een blik op de hoogte zijn van de 
status van de productie. Met deze op 
internet gebaseerde oplossing kunt u alle 
relevante gegevens verzamelen van uw 
hoog volume kleur- en zwartwit printers 
en persen, inclusief een aantal niet-
Xerox productiepersen of -printers. U ziet 
ogenblikkelijk belangrijke operationele 
productie-informatie, waaronder aantal 
gemaakte afdrukken, storingscondities 
en ander oponthoud, en extra 

prestatiekenmerken, allemaal in  
real time om u te helpen meer werk 
gedaan te krijgen. 

Met het Productie-
informatiebeheersysteem hebt u toegang 
tot en kunt u gegevens bijhouden van een 
willekeurig aantal persen, in drukkerijen/
reproafdelingen op een of meerdere 
locaties, en kunt u de ene printer met de 
andere vergelijken. U kunt elke printer 
een eigen naam geven om identificatie 
te vergemakkelijken. Een manager of 
chef met autorisatie voor toegang tot het 
systeem kan op elk moment en vanaf elke 
locatie de voor hem relevante gegevens 
bekijken via een pc, Mac of tablet met een 
browser. De gegevens zijn opgeslagen op 
een gecentraliseerde server (eigendom 
van het bedrijf) en worden beheerd 
via een beveiligde website. Hij heeft 
toegang tot zowel de actuele status van 
de machine als de historische gegevens 
(voor trendanalyse). Gegevens kunnen 
ook worden geëxporteerd voor een 
gedetailleerde beoordeling 

Laat uw pers het woord  
maar doen.
Met het Productie-
informatiebeheersysteem kunnen 
uw persen op elk moment met u 
communiceren en u in real time 
de operationele status van elke 
productiepers tonen met behulp van 
animerende grafische elementen en 
tijdlijnen. Daardoor weet u wanneer 
en waarom een bepaalde pers 
productief of niet beschikbaar is en of 
uw productiedoelen worden gehaald. 
Productiviteitsmeters helpen u uw 
'productieve printertijd' (een eenheid 
van uw actuele printtijd vergeleken 
met de verstreken tijd) en uw 'actieve 
tijd' (beschikbare tijd voor productie) te 
controleren en beheren. 

Het systeem laat u ook de output van 
elke pers vergelijken met een doelstelling, 
zodat u kunt bepalen hoe dicht uw 
productieomgeving de verwachte 
productiviteit is genaderd. Als een 
apparaat bijvoorbeeld voortdurend 
niet beschikbaar is of de ene ploeg een 
veel lagere productiviteit heeft dan 
de anderen, dan heeft u de gegevens 
om op zoek te gaan naar de oorzaak 
van het probleem en op basis van 
informatie beslissingen te nemen om de 
resultaten te verbeteren. Gedetailleerde 
diagnostische weergaven tonen u welke 
onderhouds- of servicetaken zijn verricht, 
en wanneer en hoe vaak. 

Met de gegevensexportfunctie kunt 
u specifieke informatie opslaan in 
het archief en trends evalueren. 
Perskenmerken zoals gebeurtenissen, 
storingen, machinetellers, persstatussen 
en voortgang bij het realiseren 
van een vooraf gedefinieerde 
productiviteitsdoelstelling kunnen in 
een XML-bestandsformaat worden 
opgeslagen. Dat kan dan in diverse 
spreadsheet-toepassingen zoals 
Microsoft® Excel® worden geladen en 
bewerkt. Het exporteren van gegevens 
kan worden gebruikt om activiteiten  
uit het verleden te analyseren.  
U kunt prestaties per ploeg of per 
machine vergelijken, inzoomen om 
bepaalde kwesties te onderzoeken en 
prestatiepatronen in een of meerdere 
locaties te bekijken. U kunt vanuit de 
gebruikersinterface van het productie-
informatiebeheersysteem het exporteren 
van gegevens op automatisch of on-
demand instellen.

Opdrachtspecifieke informatie is beschikbaar voor DocuPrint® 
en DocuTech® Highlight kleurenprinters. Het statusvenster geeft 
aan: Opdrachtnaam, Opdracht-ID, Tijdstempel start afdrukken en 
Tijdstempel einde afdrukken. Dit kan nuttig zijn om het verloop 
van een opdracht te volgen of om vragen te beantwoorden over 
status en af te leveren producten.
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Maximaliseer uw productiviteit en laat uw bedrijf groeien. We kunnen u vandaag  
nog op weg helpen.

Wanneer uw drukkerij/reproafdeling optimaal draait, resulteert dat niet alleen in meer 
productieve tijd en minder knelpunten, maar het betekent ook dat u zich kunt richten  
op andere zaken, zoals wat uw klanten nog meer wensen. Door het leveren van actuele 
informatie over uw productie helpt het Xerox® Productie-informatiebeheersysteem u met 
het efficiënter maken van uw workflow, zodat u extra opdrachten kunt aannemen en uw 
productiekosten kunt reduceren.

Beschikbaar voor geselecteerde Xerox® productieprinters waaronder: 

Kenmerken

• Registreert, verwerkt en toont 
productieprestaties van individuele 
printers, per type printer, per locatie 
of per groep printers

• Laat u nieuwe groepen persen 
definiëren of in een ogenblik 
herdefiniëren, wanneer u besluit dat 
het nuttig is de gegevens van een 
andere kant te bekijken 

• Toont detail- en samengestelde 
rapportages

 – Verzamelt gegevens 
zoals opdrachtstatus en 
productiviteitscijfers (output 
per tijdseenheid), aan-/
afmeldinformatie van operators, 
cijfermateriaal betreffende 
machines en kwaliteit

 – Biedt de mogelijkheid in te  
zoomen en naar een specifiek 
tijdsbestek te kijken

 – Past de weergave aan om  
u de gegevens te tonen die  
u nodig hebt

Beschikbaar voor geselecteerde Xerox® productieprinters waaronder:

1   Xerox® iGen4® EXP kleurenpers en  
Xerox® iGen4® Diamond Edition

2  Xerox® iGen® 150 kleurenpers

3  Xerox® Color 8250 Productieprinter

4   Xerox Nuvera® 120/144/157/200/288/314 EA 
Productiesystemen en

Xerox Nuvera® 120/144/200/288 MX 
Productiesystemen

5   Xerox® DocuPrint® 155/180 Enterprise 
Printing Systems en 

Xerox® DocuPrint® 100/115/135/155/180 MX 
– MICR Enterprise Printing Systems 

6   Xerox® DocuTech® 180 Highlight Color 
Systems – configuratie met hoge 
capaciteitsuitleg
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