Multi-Post vereenvoudigt workflow-automatisering met Enfocus software

“De wereld van communicatie en documentverwerking verandert snel, en Multi-Post verandert
mee”, stelt Frank van Ballegooy. Als verantwoordelijke voor ICT en businessdevelopment bij
Multi-Post is hij uiterst tevreden over de implementatie van Enfocus PitStop Server en Enfocus
Switch door Wifac bij Multi-Post: “Daarmee maken we een enorme efficiencyslag en kunnen
we sneller en flexibeler inspelen op de ontwikkelingen.”
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Pitstop Server en Switch van Enfocus in het kort
Wifac heeft als totaal-leverancier ook alle kennis op het gebied van prepress- en workflow-ICT in
huis. We leveren de grafische hardware en software, voorzien in advies, training, service en
support, en werken nauw samen met deskundige partners. Ook de Enfocus software behoort tot
ons portfolio.
Enfocus PitStop Server is een stand-alone applicatie met krachtige functies voor preflighten en
automatisch bewerken en corrigeren van PDF documenten. De Enfocus Certified PDF-technologie is
er volledig in geïntegreerd. Met de modulaire Switch software van Enfocus kan de prepress
workflow geautomatiseerd worden. Een belangrijk voordeel is dat de gebruikers zich niet langer
hoeven bezig te houden met steeds terugkerende, saaie en tijdrovende routinehandelingen. Zij
kunnen zich focussen op hun technische of creatieve toegevoegde waarde. Daarnaast wordt de
kans op fouten aanmerkelijk verkleind.

Wilt u meer weten over de Enfocus software?
Neem dan contact op met Wim van Dijk | wim.van.dijk@wifac.nl | +31 6 53 62 13 07
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