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MAAK UW BEDRIJF
VEILIGER!

BEDRIJFSPROFIEL

Het meer dan 10 jaar geleden opgerichte Design to Print biedt een volledige
Digital Print-oplossing aan. Van ontwerp tot aan het uiteindelijke printwerk,
afwerking en levering. Design to Print wil printwerk van hoge kwaliteit
produceren om klanten te helpen de impact van hun zakelijke communicatie
te maximaliseren.
Het bedrijf, dat ervaring heeft met alle aspecten van printwerk en is
gespecialiseerd in het printen en mailen van digitale variabele gegevens, heeft
veel klanten uit de financiële, commerciële en retailsector.
www.designtoprintuk.com

Voorheen
DE PROBLEMEN

Financiële rapporten werden

handmatig gescheiden, en dit
resulteerde in fouten.
De met de hand bediende

brochuremachine van het
bedrijf werd soms door het
personeel verkeerd gebruikt.
Er was geen enkele

mogelijkheid om voordelig
te printen en zo de
productiviteit van de
apparatuur te verbeteren.

Het was lastig om het

wisselende aantal pagina's
te beheren: er was geen
enkele manier om in de
brochuremachine in te voeren
waar een brochure begon en
eindigde.
Er waren twee medewerkers

nodig voor de afwerking van
brochures.

Doelen
Design to Print had een systeem nodig:
• om te voldoen aan de strenge eisen van de financiële sector
• om het aantal menselijke fouten te verminderen
• dat compatibel was met hun gloednieuwe apparatuur en
brochuremachine
• dat automatisch wist wanneer een brochure begint en eindigt

Nu
DE VOORDELEN

Dankzij de Optimized Output

Module van Connect kunnen
er nu barcodes aan brochures
worden toegevoegd.
Wisselende aantallen pagina’s
worden nu automatisch
beheerd en er worden veel
minder menselijke fouten
gemaakt.
De gegevens zijn nu veilig

dankzij de barcodes die
aangeven wanneer een taak
begint en eindigt. Niemand
hoeft meer bang te zijn dat
de verkeerde informatie
naar de ontvangers van de
brochures verstuurd wordt.

Brochures zijn sneller

gemaakt, waardoor er meer
tijd vrijkomt voor ander werk.
Eén persoon kan de

afwerking van de productie
voltooien. De tweede,
vakkundige medewerker kan
zich nu richten op andere
aspecten van de productie.
Intelligente barcodes kunnen

nu automatisch toegevoegd
worden aan PDF's en
brochures, zodat er geen
handmatige processen meer
nodig zijn.

“PlanetPress Connect maakt
ons bedrijf veiliger!”
Rob Dewhurst, Managing Director, Design
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