
Xerox® Versant® 2100 pers
Doe meer. Met meer. 

Xerox® Versant® 2100 pers
Brochure



Elk bedrijf wil meer doen. Hoe u „meer” definieert, is geheel 
aan u. Maar hoe u dat bereikt is altijd hetzelfde. De Xerox® 
Versant® 2100 pers.

De Xerox® Versant® 2100 is compleet nieuw ontwikkeld met de allernieuwste 
technologie om u constant meer te laten doen. Hoe? Op de allereerste plaats door 
meer automatisering, bedoeld om u moeiteloos, nauwkeurig en efficiënt te laten 
werken. Nu de nadruk in de markt steeds meer komt te liggen op kleine oplagen en 
korte doorlooptijden wordt succes behaald door meer opdrachten per shift en per dag 
te verwerken dan voorheen. Automatisering is de sleutel om u te helpen dat efficiënt te 
doen.

Met de Versant 2100 pers kunt u met meer zelfvertrouwen gehoor geven aan uw 
klanten. Meer prestaties. Meer kwaliteit. Meer flexibiliteit. Meer resultaten.
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Het geheim om meer te bereiken? 
Prestaties. Kwaliteit. Flexibiliteit. 
Oplossingen.

We weten heel goed wat 
belangrijk voor u is.
We hebben ervaring in meer zaken die 
het verschil maken binnen uw bedrijf. 
Kostenbesparingen. Hogere opbrengsten. 
Verhoogde productiviteit. Wij spreken de taal 
van uw bedrijf, omdat we er elke dag mee te 
maken hebben. Die ervaring is in de Versant 
2100 pers ingebouwd.

Voor anderen is meer  
gewoon meer.
Wanneer u uw klanten extra opties kunt 
bieden om hun klanten te bereiken, dan wordt 
u een ‘eerste keus’ en een onmisbare partner. 

De Versant 2100 pers kan zorgen dat u meer 
kunt betekenen voor uw klanten door een 
unieke combinatie van mogelijkheden: 

• Uitmuntende prestaties: produceer meer  
in een uur, in een shift en in een dag

• Geautomatiseerde workflow: minder 
stappen, minder interventies en 
meer intelligentie zorgen voor meer 
automatisering en kortere insteltijden

• Een optionele hoge capaciteit dubbele 
SRA3 inlegmodules (Dual Advanced 
High-Capacity Feeder) voor meer 
invoermogelijkheden en ononderbroken 
productie

• Geïntegreerde communicatie: 
maximaliseer de impact voor elke klant 
door digitaal afdrukken uit te breiden met 
multimedia publishing

• Hogere responscijfers: op gedrukte stukken 
die bedoeld zijn om klanten te motiveren

• Hogere kwaliteit: lever zelfs de meest 
veeleisende marketingtoepassingen in 
ongekende kwaliteit in minder tijd

Voor sommigen is minder  
juist meer.
Afhankelijk van uw omstandigheden en de 
unieke eisen van uw bedrijf wilt u misschien 
uw aandacht op minder richten. Kosten 
elimineren is een van de belangrijkste zaken 
om levensvatbaar te zijn, in elke situatie. 
Met lagere kosten kunnen uw prijzen meer 
concurrerend zijn en bent u minder gevoelig 
voor de wisselvalligheden van de markt. 

De Xerox® Versant® 2100 pers kan u helpen 
uw bewerkingen te stroomlijnen en om op 
verschillende manieren meer concurrerend en 
onmisbaar te worden: 

• Minder misdrukken: afdrukken in exacte 
hoeveelheden

• Minder niet-productieve tijd: Xerox® 
Connect Advantage betekent dat uw pers 
meer beschikbaar is

• Grotere efficiëntie: minder stappen en 
minder interventies van de operator

• Kortere doorlooptijden: minder 
proefondervindelijk werken betekent dat 
opdrachten sneller worden geproduceerd 
en uw klant er sneller over kan beschikken

• Geautomatiseerde workflow: verlaagde 
arbeidskosten en een nauwkeurigere 
uitvoer
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Om meer druk aan te kunnen, moet u 
meer kunnen presteren. Automatisering 
is daartoe de sleutel.

Veranderingen in de markt voor drukwerk hebben ervoor gezorgd dat u dagelijks voor 
meer uitdagingen staat. Kortere doorlooptijden. Meer concurrentie. Prijsoorlogen. 
Interne kostenbesparingen. Online distributie. U kunt gewoon niet langer op de oude 
manier zaken blijven doen.
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Xerox® EX en Xerox® EX-P 2100 
Print Servers, Powered by Fiery®

De Xerox® EX en EX-P 2100 printservers 
beschikken over krachtige functies, zoals 
ondersteuning voor Adobe® PDF Print 
Engine® (afdrukmechanisme Adobe 
PDF), die complexe en indrukwekkende 
beeldverwerking op uw pers mogelijk 
maken. Met de uitgebreide EFI® ColorWise®-
kleurbeheerprogramma's produceert u 
consistent schitterende afdrukken, ongeacht 
hoeveel ervaring de gebruiker heeft met 
kleurbeheer. Uiterst gelijkmatige overgangen, 
10-bit rendering en een geheel nieuw 
stochastisch lijnraster optimaliseren de ultra-
HD resolutie. De EFI EX-P 2100 printserver 
biedt een HyperRIP met maximaal 40% 
meer paardenkrachten en prestaties, zodat 
u complexe bestanden zoals opdrachten 
met variabele gegevens in minder tijd kunt 
verwerken.

Een dag heeft slechts een 
beperkt aantal uren. Maar u 
kunt deze 24 uur wel optimaal 
benutten.
Voor betere prestaties wordt de beperkte 
hoeveelheid beschikbare tijd vergroot door 
meer uit elke shift en elke klantrelatie te 
halen.

De Versant 2100 kleurenpers verbetert 
uw prestaties op veel gebieden, met 
geïntegreerde workflow, precisie-
automatisering, brede ondersteuning van 
afdrukmedia en een onderscheidende 
afdrukkwaliteit.

Krachtige workflow-keuzes
Uw workflow is uniek, een combinatie van 
de klanten. de eisen, de opdrachten, de 
apparatuur en de processen die exclusief 
zijn voor uw bedrijf. Daarom bieden we 
een keuze uit verschillende printservers die 
kunnen worden gecombineerd met een scala 
van apps en oplossingen voor een uiterst 
aanpasbare workflow en zeer efficiënte 
resultaten.

Xerox® FreeFlow®-printserver
Deze zeer snelle, krachtige en eenvoudig te 
gebruiken kleurenserver met 
Xerox® ConfidentColour® technologie 
biedt een verder verbeterd kleurbeheer 
en nog betere on-demand digitale 
afdrukmogelijkheden. Ingebouwde functies 
zoals uitzonderingspagina's programmeren, 
opdrachten doorsturen en aanpasbare 
afdrukwachtrijen, vergemakkelijken het 
opdrachtbeheer.

Het karakter van de opdrachten zelf is 
veranderd, in complexiteit, urgentie, 
personalisatie en in frequentie van afdrukken. 

Dat leidt allemaal tot de noodzaak om veel 
meer opdrachten per dag te verwerken 
dan u gewend was. Dat zet iedereen in 
het afdrukproces extra onder druk, van 
uw verkoopmedewerkers die het volume 
binnenbrengen tot de operators die de 
drukwerkopdrachten moeten produceren.

Het zal geen nieuws voor u zijn dat dit van 
begin tot eind meer druk betekent. Meer 
druk om opdrachten te vinden. Meer druk om 
opdrachten te verwerken.

Maar ook meer kansen
Met de juiste hulpmiddelen betekent deze 
nieuwe omgeving juist meer kansen. In wezen 
komt dat omdat maar weinigen in de branche 
hebben begrepen wat deze verandering 
betekent, en wat er nodig is. 

Het betekent automatisering
Wanneer u gebruik maakt van deze snel 
groeiende vraag naar kleine oplagen, 
korte doorlooptijden en gepersonaliseerde 
afdrukken, en de honderden opdrachten 
heeft die u in een dag moet afwerken om 
rendement te genereren, dan dringt de 
ontnuchterende waarheid tot u door. Het is 
gewoon niet mogelijk vijftig tot honderd of 
meer opdrachten per dag af te werken met 
de oude productieprocessen en apparatuur. 

De Xerox® Versant® 2100 pers voegt 
automatisering van begin tot eind toe en 
maakt het mogelijk, en productief, om de 
grotere aantallen kleinere opdrachten uit te 
voeren die nu kenmerkend zijn voor de markt 
voor drukwerk. 

• Automatisering die het instellen van 
opdrachten versnelt. 

• Automatisering die het drukken van 
uitstekende, consistente kleuren 
eenvoudiger maakt.

• Automatisering die nieuwe en flexibele 
afwerkingsmogelijkheden biedt zoals 
geautomatiseerd in-line perforeren voor 
een kosteneffectieve productie van boekjes
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Zonder meer automatisering kan de toenemende stroom drukwerkopdrachten naar 
een digitale pers een knelpunt worden die uw productiviteit verlaagt. Dus hebben 
we automatisering ingebouwd in belangrijke stappen in het productieproces om de 
prestaties, kwaliteit en consistentie te verhogen.

Automatisering levert consistentie en 
betrouwbaarheid.
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De snelle 
ondersteuning waar 
u behoefte aan heeft 

Xerox® Connect Advantage

Xerox® Connect Advantage is een 
uitgebreide suite van diensten 
die geavanceerde diagnostische 
technologie combineert met een 
team van toegewijde, zeer vakkundige 
specialisten. Deze combinatie 
biedt u een proactieve aanpak van 
problemen en een robuust begrip 
voor uw behoeften, waardoor wij u 
makkelijker en sneller kunnen helpen 
uw bedrijfsdoelstellingen te behalen. 

Door een verbinding te onderhouden 
tussen uw Versant 2100 pers en Xerox, 
analyseert Xerox® Connect Advantage 
informatie over prestaties in real-time 
om uw productieve tijd proactief 
te maximaliseren. Het bewaakt 
de prestaties en voert zonodig 
automatisch aanpassingen uit zodat 
problemen kunnen worden opgelost 
zonder dat u zelfs maar hoeft te 
bellen om service. Het biedt een 'one-
stop shop' op het internet waar u ook 
printdriverupdates, nieuwe software, 
documentatie voor gebruikers, 
tips, video's en antwoorden op 
veelgestelde vragen kunt vinden. 
Het kan automatisch voorraden 
gebruiksartikelen aanvullen, en ervoor 
zorgen dat u alles heeft wat nodig 
is om te blijven drukken. Het geeft 
ook automatisch meterstanden door, 
wat u tijd bespaart en de accuratesse 
verhoogt. 

Xerox® Connect Advantage biedt 
u ook telefonisch toegang tot onze 
speciale, ondersteuningsspecialisten 
op afstand, waaronder service 
monteurs met meer dan vijfentwintig 
jaar technische praktijkervaring. 

Production Accurate Registration 
(PAR)
De nauwkeurige productieregistratie (PAR) 
van de Xerox® Versant® 2100 pers zorgt 
voor betere prestaties door nauwkeurige 
beeldregistratie makkelijker dan ooit te 
maken, van pagina tot pagina en van oplage 
tot oplage.

Het brede scala aan media waar klanten 
om vragen en het frequente wisselen van 
het ene medium naar het andere maken 
het moeilijker te zorgen voor nauwkeurige 
(schoon- en weer) registratie en de kwaliteit 
die uw klanten eisen. In het verleden was 
dit een tijdrovende bezigheid die veel 
aandacht en tijd van de operator opeiste. 
Met de binnen de industrie toonaangevende 
automatisering van de Versant 2100 pers is 
dit niet meer het geval.

Een combinatie van mechanische en optische 
sensoren en controlemechanismen zorgt 
voor een stabiele, nauwkeurige registratie 
langs de hele papierbaan, van invoerlade tot 
afwerkeenheid. Dat betekent dat u ook meer 
papiergewichten en meer afwerkingen zoals 
synthetische materialen, linnen of vilt kunt 
aanbieden, terwijl u er toch op kunt vertrouwen 
de beste beeldkwaliteit te onderhouden.

Xerox® Stock Library Manager 

Uw vermogen aan de eisen van uw klanten 
te voldoen wordt groter naarmate u meer 
verschillende media kunt verwerken. De 
Xerox® Versant® 2100 pers heeft een breed 
mediabereik, zodat u een indrukwekkend 
scala aan opdrachten kunt produceren: 
gecoate en ongecoate papiersoorten, 
gekleurd papier, etiketten, visitekaartjes, 
brochures op glanzend papier, raamstickers, 
duurzame/synthetische papiersoorten, 
wenskaarten, tabbladen, reliëfpapier, 
gevergeerd papier, polyester materialen 
en speciale media voor zeer uiteenlopend 
digitaal drukwerk van  
52 tot 350 g/m². 

Een verscheidenheid aan verschillende media 
zouden uw prestaties kunnen vertragen als 
ze niet efficiënt worden verwerkt. De Stock 
Library Manager vereenvoudigt het proces 
van het creëren, beheren en profileren van 
media, zodat u tijd kunt besparen en toch 
kunt rekenen op consistente kwaliteit. Hoewel 
het eenvoudig te gebruiken is, biedt het 
ongeëvenaarde controle over persfuncties 
voor maximale beeldkwaliteit op elk uniek 
medium of papiersoort dat u gebruikt.
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Laden-tijdens-afdrukken “Low Gloss” 
toner 
Verbetert de productiviteit omdat u niet hoeft te 
stoppen om de toner te vervangen. Een reservoir 
bevat genoeg toner om u door te laten gaan met 
de productie terwijl u nieuwe tonercartridges 
invoert.

Xerox® EA toner met een laag smeltpunt
Chemisch gekweekte, kleine, consistente deeltjes 
produceren geweldige kwaliteit en een nieuwe 
zachte glansformule geeft al uw toepassingen 
een gelijkmatige offset-achtige afwerking. Vereist 
minder energie om zich te hechten aan een breed 
scala aan media.

8
Compacte bandfusereenheid 
Levert de uniforme hitte en druk die nodig zijn om 
beeldmateriaal te laten versmelten op een breed 
scala aan media tot maximaal 350 g/m².

4
Papierinvoermodule
Drie 550-vel laden, zodat u lichtgewicht en zwaar 
afdrukmateriaal van 52 –256 g/m² kunt verwerken. 

5
Naadloze Intermediate Belt Transfer (IBT)
Biedt nog meer veelzijdigheid, snelheid en 
betrouwbaarheid op een breed scala aan materiaal 
en toepassingen.

6
Bias Charge Rolls/Fotoreceptoren met 
extra lange levensduur
Deze nieuwe innovatie brengt een meer uniforme 
lading naar de fotoreceptor (lichtgevoelige drum) 
voor een stabielere afdrukkwaliteit binnen een 
pagina en van pagina tot pagina. Dankzij de 
zelfreinigingstechnologie hoeft het afdrukken 
niet te worden onderbroken en kunnen ultrahoge 
standaarden op het gebied van afdrukkwaliteit 
worden gehandhaafd.

1
Optionele invoegmodule voor meerdere 
vellen
Biedt een extra capaciteit van 250 groot formaat 
vellen, breidt het totale aantal selectiepunten naar 
zes voor extra flexibiliteit in de productie.

2
Hoge capaciteit inlegmodule
Een module met twee inlegstations (laden) van 
2.000 vel maakt het mogelijk een reeks zware 
en speciale papiersoorten te verwerken. Doordat 
automatisch van inlegstation kan worden 
gewisseld en papier tijdens het afdrukken kan 
worden aangevuld hoeft het afdrukken niet te 
worden onderbroken.

3
Door gebruiker aanpasbare registratie
Houdt registratie bij met een strakke tolerantie 
door het gebruik van elektronische controle over 
scheeftrekken, loodrechte stand en beeld-naar-vel 
aanpassingen.

Production Accurate Registration (PAR) 
Levert automatisch consistente schoon- en weer 
registratie van pagina tot pagina en van oplage tot 
oplage.

Xerox® Versant® 2100 pers Meer functies 
die opbrengsten genereren 
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We hebben meer van onze 
ervaring binnen de industrie en 
onze innovatie in elk onderdeel 
van de Xerox® Versant® 2100 pers 
gestopt. Dat zijn de details waar u 
de uitstekende oplossing vindt, of 
u nu probeert kosten te reduceren 
of opbrengsten te verhogen. Of 
allebei.

14
Ultra HD-resolutie
De combinatie van renderingresolutie 
(1200 x 1200 tot maximaal 10-bit) en 
beeldverwerkingresolutie (2400 x 2400) met 
uitgebreide halftoonrasters levert een scherpere 
en meer gelijkmatige resolutie van objecten op en 
verbeterde grafische kleurverlopen. 

15
Hoge capaciteitsuitleg
Productie-uitlegcapaciteiten door de 
ondersteuning van alle afdrukmaterialen ongeacht 
afmetingen en gewicht. Met de verrijdbare 
uitlegwagens kunnen afdrukken tijdens het 
afdrukproces worden uitgenomen, waardoor het 
afdrukken niet hoeft te worden onderbroken.

16
Proefuitleg
Kleine oplagen en proefafdrukken kunnen hier 
gemakkelijk en snel worden opgehaald.

11
Inline Full Width Array-sensor 
De geïntegreerde RGB-scanner levert drie functies 
die anders tijdrovende insteltaken automatiseren: 
algemenen kleurcontrole, beeld-naar-papier 
registratie en kleurbeheer via ACQS.

12

Geïntegreerde gebruikersinterface
Biedt toegang tot de bedieningselementen en 
statussen van de pers. Biedt ook toegang tot de 
unieke Full Width Array automatiseringsfuncties 
voor kleurbeheer.

13
Volledig geautomatiseerde 
uitvoerantikrulwals 
Levert consistente en betrouwbare uitvoerkwaliteit. 
Met de programmeerbare instellingen kunt 
u parameters voor specifieke media bepalen, 
waardoor u verzekerd bent van een vlakliggende 
drukvellen die klaar zijn om afgewerkt te worden.

9
Papierbaan
De robuuste constructie van de roestvrij stalen 
omkeerinrichting en schoon- en weer (duplex) 
module spelen een belangrijke rol bij het 
realiseren van de benchmark afdrukkwaliteit, 
betrouwbaarheid en snelheid. Omdat de 
instellingen door de klant kunnen worden 
aangepast is de beeld-op-papier positionering 
nauwkeurig af te stemmen.

Automatisch papierstoring opheffen
Biedt eenvoudig, efficiënt en vrijwel handsfree 
oplossen van onverhoopte papierstoringen.

10
Compacte koelmodule
Maakt maximale productiviteit mogelijk door het 
koelen van media op nominale snelheid zodat het 
drukwerk onmiddellijk kan worden afgewerkt.
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Gesloten-lus procescontrole
De Versant 2100 pers heeft een gesloten-
lus proces van dichtheidspatches op de 
Intermediate Belt Transport (IBT) en 
sensoren die constant het systeem bewaken 
en supersnel de kwaliteit aanpassen. Het 
resultaat is een hogere kwaliteit, zonder 
tussenkomst van de operator en een positieve 
invloed op uw productiviteit.

Compacte bandfuser
Met de compacte bandfuser van de 
Versant 2100 pers kunt u een uitmuntende 
afdrukkwaliteit handhaven op een breed 
scala van media tot maximaal 350 g/m². De 
fuser draagt hitte en druk gelijkmatig over om 
beeldkwaliteiten zoals volvlakken, tinten en 
halftonen te optimaliseren.

Net als zo veel innovaties in de Versant 2100 
pers levert de compacte bandfuser tegelijk 
meer productieve tijd en prestaties en zorgt 
intussen voor de afdrukkwaliteit waar uw 
klant om vraagt.

Ultra HD-afdrukkwaliteit voor 
ultra-tevreden klanten.
Xerox® digitale persen hebben al bewezen dat 
ze een levendige beeldresolutie leveren van 
2400 x 2400 dpi voor uitmuntende scherpte 
en uniformiteit. De Ultra HD-resolutie van 
de Versant 2100 pers heeft nu een hogere 
RIP-resolutie geïntroduceerd, en verzendt 
gegevens naar de pers tot maximaal  
1200 x 1200 x 10.

Door te renderen op een hogere dpi, behoudt 
de Ultra HD-resolutie de fijne details in 
grafische illustraties, egale kleurverlopen, 
lijntekeningen en tekst. Hoe meer pixels 
door de RIP naar het afdruksysteem worden 
verzonden, des te meer visueel aantrekkelijke 
details behouden blijven in het drukwerk 
dat de klant onder ogen krijgt. Het nieuwe 
stochastische lijnraster creëert offset-achtige 
uitvoer die de migratie naar digitaal nog 
gemakkelijker maakt.

Krachtige ingebouwde 
kleurbeheertechnologieën
Xerox® Confident Colour is een verzameling 
van de beste kleurbeheertechnologieën, 
ontworpen en verfijnd om meer in het oog 
springende kleuren en beter verkoopbare 
producten te leveren. Deze ingebouwde 
technologieën worden ondersteund door 
onze unieke diensten op het gebied van 
advisering, ontwikkelen van klantspecifieke 
toepassingen en bedrijfsontwikkeling, 
zodat u er zeker van kunt zijn dat u bent 
toegerust om aan de verwachtingen van 
uw klanten te voldoen, of deze zelfs te 
overtreffen. Met Confident Colour kunt u 
diverse industriestandaarden emuleren, zoals 
GRACoL en Fogra, en PANTONE-standaarden 
volgen, zodat kleuren van opdracht tot 
opdracht, shift tot shift en pers tot pers 
nauwkeurig overeenkomen.

Kwaliteit is altijd een van de belangrijkste criteria geweest op basis waarvan uw 
klant zijn leverancier van drukwerk evalueert, en zal dat ook altijd blijven. Met geheel 
nieuwe niveaus van verfijning en automatisering maakt de Xerox® Versant® 2100 
pers het makkelijker dan ooit om een uitstekende afdrukkwaliteit te bereiken.

Die verbluffende afdrukkwaliteit brengt 
uw klanten keer op keer bij u terug voor 
meer.
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De FWA foto-inline-sensor levert drie functies die anders tijdrovende insteltaken automatiseren. 
Basis-kleurcontrole, afstemmen van beeld naar afdrukmaterialen en kleurbeheer via ACQS.

Geautomatiseerde 
uitmuntendheid
De Versant 2100 pers combineert zijn 
FWA kleurkwaliteitsmodule met de Xerox 
Automated Colour Quality Suite (ACQS) 
zodat u automatisch meer kwaliteit en meer 
consistentie krijgt. Hij is ontworpen met 
ingebouwde automatisering om accurate 
kleuren en herhaalbaarheid te leveren en 
tegelijk de productiviteit en beschikbare tijd 
van de pers te verhogen.

Kleurbeheer
Zonder de Full Width Array CCD lezer 
vereist kleurbeheer een aantal tijdrovende 
stappen die de productiviteit verlagen. 
Met de automatisering van de FWA 
worden proefafdrukken automatisch 
gelezen, zodat u gemakkelijk gereviseerde 
kleurkalibratieprofielen kunt opmaken.

Bespaar uw operators tijd met 
een Full Width Array (FWA) 
module
Met de inline sensor van de FWA biedt 
de Xerox® Versant® 2100 pers belangrijke 
functies die anders tijdrovende insteltaken 
automatiseren. Deze geautomatiseerde 
aanpassingen zijn gemakkelijk, geïntegreerd 
en snel en ze helpen uw operators ervoor 
te zorgen dat het systeem klaar is voor 
optimale prestaties voordat de verwerking 
van opdrachten begint. Zo worden kostbare 
onderbrekingen geminimaliseerd en de 
prestaties gemaximaliseerd.

Automatisering basisinstellingen
Om de pers vanaf de eerste opdracht 
optimaal te laten presteren, voert de Versant 
2100 pers Tonal Reproduction Curve (TRC)-
kleurenkalibratie en Density Uniformity-
aanpassingen (elimineren kleurverschillen 
op drukvel) om verspilling terug te dringen 
en tussenkomst van de operator aanzienlijk 
te verminderen. Intussen voldoet de pers 
consistent aan de verwachtingen betreffende 
de kwaliteit van de afdrukken.

Registratieprofilering
Consistente afstemming is van cruciaal 
belang voor alle media en voor het 
verwijderen van onvolkomenheden in de 
afstemming van beeld-naar-papier. De 
geautomatiseerde functie voor afstemming 
van beeld-naar-papier van de Versant 2100 
pers vervangt de tijdrovende en repeterende 
procedure waarbij telkens testafdrukken 
moeten worden geprint en gemeten om 
vervolgens de individuele instellingen 
handmatig in te voeren. 

Automatisering brengt herhaalbare 
kleur en ontlast de operators zodat ze 
meer kunnen doen.
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Automatisch consistente 
kleurafdrukken
Is het voor u steeds weer een uitdaging 
consistente kleurafdrukken te produceren, 
dan biedt Xerox® IntegratedPLUS 
Automated Colour Management u een 
oplossing die ideaal is voor kleurbeheer 
op meerdere persen op een of meerdere 
locaties. IntegratedPLUS Automated 
Colour Management biedt internet-gehost 
kleurbeheer, dat naadloos is geïntegreerd met 
uw productieprintapparatuur, en eenvoudige 
bedieningselementen om kleuren met de 
Versant 2100 pers makkelijk te kunnen 
bewaken en meerdere kleurenprinters 
centraal te beheren.

Efficiënter met Xerox® Workflow-
oplossingen
Sluit de Versant 2100 pers op uw hele 
productie aan met intelligente workflow-
oplossingen die u helpen meer te doen met 
minder en u zult zien dat er meer gebeurt 
dan alleen printen. U zult een efficiënter 
productieproces zien met meer commerciële 
kansen en minder onnodige kosten. 

Xerox® Workflow-oplossingen omvat 
programma’s en intelligentie die meetbare 
resultaten opleveren. We beschikken over de 
beste digitale productieprinters en -persen, de 
meest geavanceerde software en de slimste 
mensen om dat alles bijeen te brengen en in 
uw unieke omgevingen aan de slag te gaan.

Een grotere verscheidenheid 
aan opties voor een grotere 
verscheidenheid aan afgewerkte 
opdrachten.
Wanneer het aantal binnenkomende 
opdrachten van een handjevol per dag 
groeit tot tientallen of zelfs honderden 
per dag, kunt u het zich echt niet meer 
permitteren om elke opdracht nog steeds 
handmatig af te handelen. Met de Xerox® 
IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing wordt 
opdrachtvoorbereiding en afwerking van 
elke opdracht geautomatiseerd. Xerox 
integreert een breed scala afwerkingsopties 
van afwerkingspartners van wereldklasse 
om automatisering te bieden waarmee u 
productief blijft, tijd bespaart en kostbare 
fouten voorkomt.

De end-to-end oplossing om 
uw hele printworkflow te 
automatiseren.
Xerox® FreeFlow Core is eenvoudig 
te integreren met andere prepress-
hulpprogramma's, workflow-oplossingen, 
Digital Front Ends (DFE's) en digitale persen 
van Xerox®, waaronder de Versant 2100 
pers. Geavanceerde mogelijkheden zijn even 
eenvoudig toe te voegen als extra modules 
voor meer automatisering en capaciteit. 
Maar omdat de FreeFlow Core workflow suite 
modulair is, kunt u klein en met een geringe 
investering beginnen.

Wanneer de markt meer van u eist, moeten uw afdrukoplossingen beter te 
configureren, meer modulair en flexibel zijn. zodat u de verscheidenheid aan 
opdrachten kunt produceren waar uw klanten om vragen. Met de prestaties, kwaliteit 
en automatisering van de Xerox® Versant® 2100 pers kunt u meer opdrachten met 
een grotere verscheidenheid aan, en u kunt ze aanleveren op nieuwe manieren die 
voor uw klant extra waardevol zijn.

Flexibele oplossingen die met uw bedrijf 
meegroeien

TITLE: V21BR-01DC   LANGUAGE: English   DATE: September 18, 2015 3:14 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 14 of 16

14



Meer ROI met XMPie-
oplossingen
XMPie biedt de juiste combinatie van 
hulpprogramma's en technologie om 
hoogwaardige diensten op te bouwen 
waarmee u uw bedrijf volledig verandert 
en zich onderscheidt van uw concurrenten. 
Met web-to-print kunt u nieuwe producten 
en diensten aanbieden, bestelprocessen 
vereenvoudigen, uw productiviteit verhogen 
en uw klanten een ruimer aanbod bieden. U 
kunt uw drukwerk of cross-media marketing 
naar het internet brengen en uw klanten 
een handig portaal bieden om bestellingen 
op te geven en te beheren, wanneer en 
vanaf welk apparaat ze maar willen. Met 
gepersonaliseerde cross-media marketing 
kunt u aantrekkelijke boodschappen 
tegelijk via meerdere media-kanalen 
leveren. Door u via meerdere kanalen op 
individuele ontvangers te richten met 
relevante boodschappen en campagnes, 
kunt u zowel de respons als de ROI op 
marketinginvesteringen aanzienlijk verhogen.

Het is goed om vrienden te 
hebben.
Xerox is partnerschappen aangegaan 
met een aantal leiders in de branche om 
personalisering, het afdrukken van variabele 
gegevens en transpromo oplossingen te 
kunnen leveren die integreren met de Xerox® 
Versant® 2100 pers en uw personeel en 
apparatuur onmiddellijk sterker en flexibeler 
maken. Ze zorgen voor een substantiële 
toename in de verscheidenheid aan 
opdrachten die u uw klanten kunt aanbieden 
en de waarde die ze weer aan hun klanten 
kunnen bieden.

Met XMPie hebt u meer 
mogelijkheden om de klanten 
van uw klanten te bereiken.
XMPie biedt een verscheidenheid aan 
oplossingen die in combinatie met de kracht 
van de Xerox® Versant® 2100 pers voor 
uw klanten extra waarde scheppen met 
gepersonaliseerde, consistente marketing 
boodschappen via meerdere kanalen, ook 
wel ‘multi-touch’ communicatie genoemd. 
Het leveren van boodschappen via drukwerk, 
e-mail, internet, mobieltjes en video maakt 
de ervaring aantrekkelijker en interactiever 
voor de klant en zorgt ervoor dat deze 
boodschappen extra opvallen. XMPie is 
de brancheleider in oplossingen die even 
indrukwekkend als gemakkelijk te gebruiken 
zijn.

XMPie voegt nog meer waarde toe.
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Iedereen heeft andere 'resultaten'. Misschien ligt bij u de nadruk op kostenbesparing. 
Of op het genereren van meer omzet. Eigenlijk wil bijna elke klant een beetje van 
allebei, want dat is de formule voor ROI. Reduceer de een. Verhoog de ander. En het 
resultaat is een veel sterker bedrijf. 

De Xerox® Versant® 2100 pers munt uit in het leveren van resultaten... op een aantal 
verschillende manieren.

Meer manieren om uw doel te bereiken 
en geweldige bedrijfsresultaten te zien.

Kosten verlagen.
De Versant 2100 pers staat centraal binnen de oplossing die u kan helpen de kosten binnen uw onderneming te 
verlagen. Het belangrijkste instrument in die kostenreductie is geavanceerde automatisering die proefondervindelijk 
werken, verspilling en de tussenkomst van de operator uit het printproductieproces verdrijft. Sneller en efficiënter dan 
ooit krijgt u de kwaliteit en snelheid die u nodig hebt om uw klanten tevreden te stellen.

Productiviteit opschroeven.
De Versant 2100 pers geeft u alles wat u nodig hebt om meer opdrachten te verwerken, en daar bedoelen we een 
paar verschillende dingen mee. Hij rust u uit met de workflow, intelligentie en kracht om de 50 tot 100 opdrachten 
te produceren die van een digitale drukkerij van kleine oplagen in een dag worden gevraagd. Hij geeft u ook de 
flexibiliteit om een grotere verscheidenheid aan opdrachten op een scala aan media te produceren, waarvan de 
afwerking waarde toevoegt en de gepersonaliseerde inhoud de respons verhoogt.

Maak indruk op uw klanten.
Afdrukkwaliteit is de primaire manier om uw klanten tevreden te stellen en zal dat ook altijd blijven.  
De Versant 2100 pers levert uitmuntende afdrukkwaliteit om zijn stempel te drukken op een enorm scala aan 
opdrachten. Dat doet hij met ingebouwde kleurbeheertechnologieën, ultra HD-afdrukkwaliteit, en met minder 
tussenkomst van de operator dan ooit.

Groeien als bedrijf.
Net als bedrijfsresultaten is het laten groeien van een bedrijf voor iedereen anders. Het is iets waar elke 
organisatie naar streeft. Die groei kan liggen in externe klanten voor grafimediabedrijven of in interne klanten voor 
huisdrukkerijen binnen een bedrijf. Wat het ook is, groei is onmisbaar als u wilt blijven overleven. Wat het ook is, u 
bereikt het op dezelfde manier: met de Xerox® Versant® 2100 pers.
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