PREPUBLISHING

APS GROUP EINDHOVEN STROOMLIJNT
WORKFLOWS MET ENFOCUS PRODUCTEN
APS Group neemt klanten studiowerk uit handen, koopt drukwerk in en zet studio’s bij klanten op.
Jochem Verschure rondde onlangs een intensief project bij zo’n klant af. “Fantastisch pionierswerk.
We zoeken altijd naar verbeteringen in onze workflows.”
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JOCHEM VERSCHURE
Voor Jochem Verschure was het na de middelbare school moeilijk kiezen. Net als zijn vader
les gaan geven op een basisschool was een aantrekkelijk perspectief, of trompet studeren op
het conservatorium. Het werd vormgeving aan het Grafisch Lyceum in Eindhoven. De eerste
stappen in het grafische vak zette Jochem bij een cd-drukkerij. Bij de studio van een specialist
in relatiegeschenken waar hij later terecht kwam wilde hij graag een cursus Photoshop volgen;
destijds nieuwe software met ongekende mogelijkheden. In 1997 verkaste hij naar drukkerij
Paro & Vandenhoof in Geldrop, waar hij aan de slag ging als DTP-er voor klanten als Philips en
ASML. Deze activiteiten vormden de basis voor een nieuw bedrijf: Relate4u. In 2010 nam APS
Group Relate4u over, waarbij hij meeverhuisde. Jochem: “Tegenwoordig breng ik mijn leraaraspiraties in de praktijk op het werk; ik vind het leuk om collega’s te begeleiden en zaken uit
te leggen. Trompet spelen doe ik nog steeds, maar dan in mijn vrije tijd.”

A

llied Publicity Services, kortweg APS, bestaat al sinds 1961. De wieg van het bedrijf,
waar nu ongeveer duizend mensen wer-

ken, stond in Manchester. APS ontwikkelde zich tot

JOCHEM VERSCHURE:

“ Switch van Enfocus is niet alleen krachtige software
maar ook gewoon leuk om mee te werken.”

een specialist op het gebied van drukwerkinkoop,
studio services, print, strategie en – meer recent –

SNAPSHOT SURECOLOR
SC-P7000 STD

het bij klanten in-huis opzetten van studio’s. APS
telt een bont gezelschap aan klanten. De Britse en
Schotse overheid bijvoorbeeld, maar ook retailers,

al hun grafische werk te standaardiseren en op één

financiële instellingen, automotive bedrijven en

plek te beheren. Het is een reactie op het gegeven

Wat is een studio zonder proofprinter?

uitgeverijen in Europa en de Verenigde Staten we-

dat grote spelers soms met tientallen toeleveran-

APS Group koos voor de veelzijdige SC-

ten de weg naar APS te vinden.

ciers te maken hadden.”

P7000 van Epson voor het maken van

COMPLEET NIEUWE STUDIO

APS begeleidt dat proces. “Ook de workflows pro-

ter in één oogopslag:

Op het kantoor in Eindhoven werken circa zestig

beren we uiteraard zo rationeel mogelijk in te rich-

// UltraChrome HDX-pigmentinkten:

mensen. “De groei zit er goed in”, zegt Studio Ope-

ten. Vanzelfsprekend werken we met digital asset

rations Manager Jochem Verschure. “We zijn druk

managementsystemen, maar zoeken tegelijkertijd

met 98 procent Pantone-dekking;

op zoek naar nieuwe mensen.” Jochem rondde net

naar mogelijkheden om materiaal veilig en toegan-

// Epson TFP PrecisionCore-printkop:

een omvangrijk project af. Bij een grote klant is een

kelijk in de cloud op te slaan. De APS-vestigingen

compleet nieuwe studio opgezet. Onderdeel van

kennen allemaal hun eigen gewoontes en cultuur.

deze studio is het ISO-proofing systeem, bestaan-

Dan is het niet eenvoudig om tot een allesomvat-

de uit een Epson SC-P7000 STD met Spectroproo-

tende oplossing te komen, maar we hebben hier al

fer. Deze wordt aangestuurd door Oris ColorTuner

veel in bereikt.”

ISO-gecertificeerde proeven. De prin-

garandeert consistente resultaten en
hoogwaardige afdrukkwaliteit;
// Superieure lichtechtheid: afdrukken
op Premium Glossy fotopapier;
// Inktpatronen met hoge capaciteit:
langere drukgangen voordat het

RIP software en de proeven worden geprint op Oris
proofing papier.

levert uiterst nauwkeurige kleuren

ELKE HANDELING MINDER TELT
Eén van de bouwstenen van een efficiënte work-

vervangen van inktpatronen nodig
is;
// Gebruiksvriendelijk: helder LCD-be-

“Het is een trend die we steeds vaker zien. Bedrij-

flow is het scripten van terugkerende taken. “Wij

ven zijn op zoek naar kortere doorlooptijden en het

gebruiken hiervoor PitStop Client, PitStop Server en

dieningspaneel en optionele harde

verlagen van kosten voor hun drukwerk, publica-

Switch van Enfocus. Wanneer een studiomedewer

schijf van 320 GB.

ties en beeldmateriaal. Het is voor hen belangrijk

ker er achter komt dat hij of zij vaak hetzelfde zit te
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doen bij het bewerken en opslaan van bestanden,

seren en kwamen via Enfocus bij Wifac terecht. Die

is het vaak al de moeite waard om dit deel van

samenwerking verloopt naar tevredenheid.

het werk met action lists te automatiseren. Soms

ENFOCUS APPSTORE

lijkt het daarbij om marginale winst te gaan, maar

We hebben binnen APS Group veel kennis van de

vergeet niet dat we hier duizenden bestanden per

pakketten waar we mee werken. Toch is het prettig

Eén van de sterke punten van Switch

maand verwerken. Dan telt elke handeling minder

om van tijd tot tijd met een partner met verstand

van Enfocus is volgens Jochem Ver-

mee.”

van zaken te sparren over volgende stappen die

schure de mogelijkheid om (third-

we kunnen zetten. We zijn met APS en Enfocus

party) apps in te zetten. “Niet alleen

Hetzelfde geldt voor het opzetten van een work-

absoluut op de goede weg, maar we blijven uiter-

ontwikkelen we binnen APS zelf scripts

flow met hot-folders binnen Switch. ”Niet alleen

aard altijd streven naar verbetering en optimalise-

voor het verbeteren en versnellen

ik, maar ook mijn collega’s vinden dit bijzonder

ring.”

van workflows, Enfocus biedt op zijn

prettige software om mee te werken. Je ziet het

website tientallen apps aan die door

aantal fouten verminderen en de snelheid van het

derden zijn ontwikkeld.” Sommige zijn

werk toenemen. Minstens zo belangrijk is dat het

gratis te downloaden, andere zijn te

gewoon leuk is om met Switch te werken.”

gebruiken met een abonnement. Kijk
voor de interessante mogelijkheden op

VOLGENDE STAPPEN
Bijna tien jaar geleden maakte Jochem kennis met
Wifac. “We waren op zoek naar extra mogelijk
heden om onze grafische processen te automati-

de appstore van Enfocus.
www.theapsgroup.com
www.enfocus.com
www.epson.nl
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