
•  Nood aan extra capaciteit?

•  Personeel of tijd tekort om het werk rond te krijgen?

•  Wil u uw foutenmarge verminderen?

•  Wil u de manuele handelingen eruit?

•  Wil u de orders kunnen verwerken 24/7?

•  Wil u meer structuur in de orders en deze centraliseren?

•  Wil u data uitwisselen tussen verschillende applicaties?

We gaan graag met u aan tafel om een oplossing te bieden én een demo te geven!

Automatisatie & 
workfl owoplossingen

igepa.be



UITDAGING: HOE ONZE WORKFLOWS 
OPTIMALISEREN?

Oplossing: 

Switch connects:

ERP/MIS

eCommerce

Imposition

Online Proofi ng

PDF Prefl ight

And everything else!
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Start pack
Standaard altijd inbegrepen

• Job Intake
• Controle
• Acties
• Doorsturen naar RIP / Printer / Plotter
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Output devices  |  DFE |  Production workfl ow  |  RIP  |  Ganging & nesting



Het standaard Enfocus Switch Start Pack kan aangevuld worden met één of 
meerdere bijkomende packs.

Pack Imposition
Optioneel

Schikking van pagina’s en nesting. 
Van eenvoudige tot meer complexe opdrachten.

Pack Approval
Optioneel

Online goedkeuring

Pack Variable Data
Optioneel

Automatisch creëren van gepersonaliseerde communicatie.

Pack Colormanagement
Optioneel

CMS naar type output / materiaal.

Pack Office
Optioneel

Gestructureerde organisatie. 
Compressie, beveiliging en opslag van uw bestanden.

Pack Marketing
Optioneel

Uw cataloog of marketingmateriaal in een handomdraai.

RESULTAAT:

Meer tijd voor moeilijke 
opdrachten

Bespaart tijd & geld Gegarandeerde hoge 
kwaliteit
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Igepa Belux beschikt over een eigen team van consultants die u begeleiden 
van A tot Z. We gaan graag met u aan tafel om een oplossing te bieden én een 
demo te geven!

Meer info?                       

Contacteer Jos Somers: 0495 36 63 30 — jsomers@igepa.be

Nood aan extra capaciteit? Automatisatie; uw nieuwe werknemer van 
de maand!

Wil u uw foutenmarge verminderen? Automatische prefl ight 
voorkomt dit!

Wil u de manuele handelingen eruit? Automatiseer dat saaie werk! 
Gaat veel sneller!

Wil u de orders kunnen verwerken 24/7? Dat kan mét Switch en een 
portaal.

Wil u meer structuur in de orders en deze centraliseren? Switch kan 
dit centraliseren én structureren.

Wil u communiceren van data tussen verschillende applicaties? Laat 
Switch uw data-issues oplossen én real time synchroniseren tussen 
alle mogelijke systemen.




