wifag-polytype group – brilliance on top

De vraag is niet wat
investeren in kennis kost,
maar wat het oplevert!

// Consultancy & training
// Tabletpublishing: samen
nadenken over verdienmodellen
// Efficiënter en voorspelbaar
produceren met ISO 12647
// Rendementsstijging met
workflow automatisering

Wifac Competentie Centrum: de start
van een efficiënter productieproces

2

//wifac is een gerenommeerd grafisch handelshuis, dat de
Nederlandse grafimedia industrie voorziet van apparatuur,
software, totaaloplossingen, 24/7 service, know-how en supplies. //wifac maakt deel uit van de wereldwijd opererende
wifag//polytype groep en kan putten uit een zeer breed
technologisch kennisplatform.

Binnen het Wifac Competentie Centrum bundelt Wifac al haar
specialistische deskundigheid. Samen met de klanten werken
we aan optimalisering van de productieprocessen/workflow
en zoeken we naar nieuwe verdienmodellen, waarmee concurrerend gewerkt kan worden.
Productieprocessen grijpen steeds meer en dieper op elkaar
in. Een fout die er in het voortraject doorglipt, kan verderop
in de productie voor grote problemen zorgen. Kennis van de
totale productieketen en de wensen van uw eindklanten zijn
onontbeerlijk om foutloos te kunnen produceren. Onze kennis strekt zich dan ook uit over het complete productieproces: van de software op het bureaublad van de opdrachtgever tot en met het afleveren van het gereed product.

Kennis van de totale productieketen
Samen op zoek naar nieuwe verdienmodellen
Concurrerender werken
Analyses, ondersteuning, consultancy en (productie)trainingen

Onze klanten werken met geavanceerde systemen. Hun workflows zijn verregaand geautomatiseerd. Medewerkers moeten met hoogtechnologische gereedschappen goed omgaan, willen deze
maximaal renderen.
Het Wifac Competentie Centrum waarborgt kennisgroei. Denk hierbij bijvoorbeeld aan productietrainingen, ISO-certificatie, probleem- en trajectanalyses, quickscans, applicatieondersteuning,
consultancy en het helpen ontwikkelen van ‘new
business’.

De Wifac helpdesk wordt bemenst door deskundige professionals die in staat zijn een adequate
inschatting te maken van iedere melding. Vaak
kunnen zij u on-line tegen beperkte kosten weer
op weg helpen. Snelheid van handelen is essentieel om uw productie op het gewenste niveau te
houden.
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Consultancy & training:
een verhelderende blik
op uw productie
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De beste inzet van grafische p
 roductiemiddelen
Op-maat trainingen
Kennis van het gehele grafische productieproces

Consultancy
De visie van professionals van buiten uw organisatie kan
verhelderend werken om een procesmatige uitdaging op te
lossen.
Wifac heeft specialisten in huis die niet alleen weten hoe
de grafische productiemiddelen functioneren, maar ook hoe
deze het best ingezet kunnen worden binnen uw specifieke
bedrijfssituatie en orderpakket.
Training
Onze specialisten kunnen uw medewerkers bij u op locatie
trainen op de eigen productie-apparatuur. Ook als uw
a pparatuur niet door Wifac is geleverd.
De inhoud van deze training wordt van te voren samen met
u bepaald en er worden haalbare en meetbare doelen vastgesteld. De duur van zo‘n training is afhankelijk per situatie
en per doelstelling. De doelstellingen kunnen zowel van
kwalitatieve als kwantitatieve aard zijn.

ISO 12647:
efficiënter en voorspelbaar produceren

Kostenbesparing
Tevreden terugkomende klanten
Voorspelbaar en snel produceren

Met behulp van de ISO 12647-standaard kunnen
grafimediabedrijven efficiënter - en dus goed
koper - produceren: minder faalkosten, minder inschiet en voorspelbaar kleurgedrag, dus tevreden
terugkomende klanten. Wifac adviseert grafische
bedrijven bij het werken volgens ISO 12647.
Onze praktijkgerichte aanpak heeft reeds bij
vele grafische bedrijven (nationaal en interna
tionaal) tot het behalen van het officiele ISO 12647
certificaat geleid.
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Drukkerijen staan sterk onder druk, door de concurrentie uit de zogenaamde lageloonlanden en
door de klanten die steeds veeleisender zijn.
Iedere klant wil een perfecte (kleur)kwaliteit, die
voorspelbaar en consistent is en dit met een zeer
korte doorlooptijd.
Door te investeren in nieuwe technologie kan men
deze productiviteitsvraag beantwoorden.
Naast een complete ISO 12647 begeleiding biedt
Wifac ook een quickscan inventarisatie, waardoor
u in korte tijd tegen zeer beperkte kosten een
volledig rapport ontvangt wat te ondernemen om
volgens de ISO 12647 standaard te gaan produceren.

Workflow automatisering:
sneller en effectiever werken
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Hogere productiviteit
Grotere betrouwbaarheid
Tijdsbesparing
Kostenverlaging

Een goed afgestemde en doordachte workflow geeft u
de mogelijkheid om de klant sneller, effectiever en klantvriendelijker te helpen. Het Wifac Competentie Centrum
o ptimaliseert uw bedrijfsproces en geeft u inzicht in de
status van de opdrachten, de voortgang en legt koppelingen
tussen de administratieve- en productiesystemen.
Informatie staat centraal in het workflowsysteem. Het
b elangrijkste doel van een geautomatiseerde workflow
is dus dat de juiste activiteiten op het juiste moment door
de juiste persoon gedaan worden.
De meest praktische en betaalbare oplossing is het kopp elen
van verschillende workflowsystemen. Denk daarbij aan het
automatiseren van web-to-print ontvangst en verificatie,
check van de certified PDF, verwerking en controle van jobs
en routing naar diverse output devices.

Tablet publishing:
samen nadenken over verdienmodellen
Software oplossingen voor het bouwen van app‘s
Opleiding en ondersteuning bij het maken en uitgeven van app‘s
Converteren van uw digitale publicatie naar een App Store / Android
Store build

Wifac levert software waarmee relatief gemakkelijk app‘s gebouwd kunnen worden.
Het Wifac Competentie Centrum ondersteunt
grafimediabedrijven om te beginnen met een
goed advies. We inventariseren de wensen van
de klant en zoeken een bijpassende oplossing.
Naast software om app‘s te maken, leveren we
de kennis om alles uit deze software te halen
en om het logistieke proces om de app heen te
beheren.
Daarnaast is het uitdagend om een goed businessmodel te ontwikkelen, zodat je met die app ook
geld kunt verdienen.

De tablet is geknipt voor vele professionele
toepassingen. Denk aan softproofing, of het
b ewaken van de productie op afstand. Tegelijker
tijd is het een prachtig medium om verrijkte
content te publiceren.De vraag is hoe je dat
a llemaal betaalt. Wifac denkt graag samen met
u na over een goed verdienmodel.
Wifac biedt de volgende software-oplossingen
aan voor het maken van app‘s:
// Adobe Digital Publishing Suite, vooral bedoeld
voor grotere uitgeverijen.
// Twixl Publisher, prima geschikt voor kleinere
bedrijven die voor hun klanten app‘s willen
maken en distribueren.
// Sabern, maatwerk op basis van database
p ublishing.
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Wifac B.V.
Nijverheidsweg 7
3641 RP Mijdrecht
Telefoon +31 (0)297 28 96 91
Telefax +31 (0)297 28 84 46
info@wifac.nl
www.wifac.nl
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