
De juiste digitale 
front-end kiezen

5 punten om aan te denken



2  |  De juiste digitale front-end kiezen

Inhoud

Waarom de juiste digitale front-end verschil uitmaakt .............3

Wat kunt u doen met een moderne digitale front-end ...........4 

Het werk van vandaag voor de behoeften van morgen ......5

De juiste digitale front-end kiezen ....................................................................................................6 

5 punten om aan te denken

   Prestaties.............................................................................................................................................................................................................7

   Workfl owautomatisering en integratie........................................................8 

   Kleurkwaliteit ......................................................................................................................................................................................9

   Variabele gegevens ...................................................................................................................................................10

   Integratie met zakelijke systemen...........................................................................11

Maar hoe staat het met de prijs? ..........................................................................................................12

De beste inkoopprocedure ....................................................................................................................................13

Nadat u een digitale front-end hebt gekozen ................................................14

Investeren voor concurrentie van morgen ...........................................................15



Een digitale printer kopen of opwaarderen is een belangrijke beslissing. 

Maar de keuze van de digitale front-end, oftewel DFE, 
is eveneens belangrijk.  
Beide beslissingen hebben langdurig effect op uw bedrijf 
en uw nettowinst. 

3  |  De juiste digitale front-end kiezen

Waarom de juiste 
digitale front-end 
verschil uitmaakt

De juiste digitale front-end heeft 
invloed op:
• Operationele productiviteit 

en productiviteit 
van medewerkers

• Het gebruik van uw 
digitale printer

• Kleurkwaliteit van de uitvoer
• De diensten die 

u kunt aanbieden
• ROI op de investering van 

uw afdruk-engine



Beschouw de digitale front-end als het brein 
van uw workflow van de afdrukproductie. 
Hiermee bereikt u:

• Efficiënte taakverzending: automatisering 
plus integratie met web-to-print-systemen 

• Keuze van voorbereidingslocatie: 
in prepress of op de DFE

• Geavanceerde hulpmiddelen voor 
kleurbeheer geïntegreerd in de DFE

• Integratie in een hybride workflow met 
offset prepress- en workflow-oplossingen

• Beheer van meerdere printers met een 
enkele operator-interface
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Een Fiery® DFE levert een overdaad aan mogelijkheden:
• Kleurenbeheer
• Documentvoorbereiding
• Fiery Command WorkStation®

• Taakbeheer voor meerdere printers
• Mediabeheer
• Preflight en softproof
• Taakautomatisering
• Bewerking van taken in een laat stadium
• Variabele gegevens
• Raster image processing (RIP)
• Ondersteuning voor afwerking
• Integratie met MIS/web-to-print

Wat kunt u doen met 
een moderne digitale 
front-end 



Markttendensen:
• Kortere runs
• Snellere productietijden
• Personalisatie
• Taakautomatisering van begin tot eind
• Verbetering van de kwaliteit van 

de kleurenuitvoer
• Online bestellen
• Hybride offset en digitale workflows
• Systemen met elkaar verbinden via JDF 

of API's
• Analyse voor afdrukproductie 

gebruiken voor het verbeteren 
van de operationele efficiëntie

Voorzie toekomstige behoeften voor de dynamische, 
voortdurend veranderende digitale printomgeving. 

Wat nu goed genoeg is, is mogelijk niet concurrerend genoeg 
in de toekomst. Ga op zoek naar een DFE waarmee u bij blijft 
of zelfs vooruit loopt op markttendensen.
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Het werk van vandaag 
voor de behoeften 
van morgen



Elke drukkerij is anders en er bestaat geen enkele benadering die 
voor elk bedrijf geschikt is. 

Uw bedrijf heeft baat bij een geïnformeerde beslissing en 
een analyse van de totale kosten. Deze analyse moet de 
kostenbesparingen en verbeteringen voor de productiviteit 
omvatten die u met de juiste DFE en workflow-software 
kunt bereiken.
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De juiste digitale 
front-end kiezen

Evalueer met name:
1. Prestaties
2. Workflowautomatisering en 

end-to-end integratie
3. Hoe belangrijk de kleurkwaliteit 

voor uw klanten is
4. De behoefte aan variabele 

gegevens, vandaag en in 
de toekomst

5. Integratie van DFE met 
zakelijke systemen
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Afhankelijk van uw eisen moet u overwegen hoe uw DFE zowel grote, 
complexe taken als een groot aantal kleinere taken kan verwerken. 
Niet alle DFE's hebben hetzelfde prestatieniveau en een langzame DFE 
kan u geld kosten doordat de engine werkloos staat.

Om daar zeker van te zijn, moet u de meest complexe bestanden testen 
op alle beschikbare DFE's om de prestatieverschillen te controleren. 
Daardoor kunt u een beter geïnformeerde beslissing nemen.

RIP and hold time per minute

based on a 1,786 page, A3 Variable Data PDF

RIP en vasthoudtijd: 576 pagina's, kleuren, 3,5 GB PDF-bestand

Tijd (minuten.seconden)

EFI Fiery DFE

Digitale 
front-end 
nr. 1 van een 
ander merk

5,000,00 10,00 15,00

Digitale 
front-end 
nr. 2 van een 
ander merk

4,42

12,39

10,04

Waarom snelheid belangrijk is.
Verhoog de productiviteit om meer taken te produceren 
en om te voldoen aan snellere productietijden.

Prestaties01
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Analyseer uw verschillende taken en kijk of de huidige 
workflow aan uw behoeften voldoet. Houd rekening met 
de complexiteit en de soorten van taken - waaronder 
speciaal werk zoals tabbladen - gemiddelde uitvoeringsduur, 
aantal taken, en pagina's die u gewoonlijk produceert in 
een ploeg, dag of week, plus gebruikelijke doorvoertijden. 
Zoek dan naar manieren om efficiënter te worden door 
automatisering en integratie toe te passen.

02Workflowautomatisering 
en end-to-end integratie

Houd tevens rekening met alle 
beschikbare niveaus van automatisering 
en integratie:
• Hot Folders en virtuele printers
• Sjablonen met taakvoorinstellingen
• Inslagsjablonen
• Automatisering van prepress-taken 
• Web-to-print orderinvoer naar 

integratie van DFE
• Integratie van DFE met 

zakelijke systemen
• Mogelijkheden voor een DFE API 

of JDF voor het integreren in de 
bestaande systemen



Om er voor te zorgen dat u het gewenste 
beheersniveau en kleurkwaliteit krijgt, 
moet u rekening houden met:
• Of uw kleurbeheersoftware 

volledig is geïntegreerd in de DFE, 
wat handmatige invoer beperkt en 
mogelijke fouten voorkomt

• Of de kleurbeheersoftware een G7 
Certified System is inclusief verificatie

• Of de DFE en de afdruk-engine die 
u overweegt Fogra-gecertificeerd 
of IDEAlliance Digital Press 
gecertificeerd zijn
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Kopers van drukwerk worden steeds veeleisender en de kans is 
groot dat het belang van kleurnauwkeurigheid en consistentie 
toeneemt, met name als u offset verplaatst of hybride 
offset/ digitale taken produceert.

03
Hoe belangrijk de 
kleurkwaliteit voor 
uw klanten is
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Personaliseren is een belangrijke markttendens.

Zoek een DFE die PDF/VT of andere variabele gegevensindelingen 
ondersteunt, zoals PPML VPS en extra bestandsindelingen 
voor samenstellingssoftware. 

Let met name goed op de behoeften voor variabele gegevens als u een 
DFE en de bijbehorende workflow-elementen kiest.

Test een grote taak met 
variabele gegevens om de 
prestaties te controleren 
voordat u tot aanschaf overgaat.

DFE-prestaties met taken met variabele gegevens 
kunnen een 30-voudig of groter verschil opleveren, 
wat een aanzienlijke invloed heeft op de winst.

24.000 rapporten

150 [min]

30 maal sneller met Fiery DFE

50 1005

Fiery DFE – 5 minuten Andere RIP – 2,5 uur

04
De behoefte aan variabele 
gegevens, vandaag en in 
de toekomst

mailto:Contact%20us?subject=
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Als u uw zelf ontwikkelde zakelijke systeem wilt vervangen, zoek dan 
naar een DFE en een workflow-oplossing die reeds is geïntegreerd in 
informatiesystemen voor afdrukbeheer (MIS).

Als u handmatige processen gebruikt, kan integratie van een MIS naar 
DFE-systeem raakpunten en de kans op fouten uit het proces halen 
door handmatige stappen te elimineren.

Als u alle onderdelen van het 
huidige zakelijke systeem wilt 
of moet behouden, zorg er dan 
voor dat de DFE-leverancier 
integratie kan aanbieden via 
de industrienorm indeling voor 
taakbeschrijving (JDF) of de 
eigen API's om u te helpen bij het 
optimaliseren van uw systeem.

05Integratie van DFE met 
zakelijke systemen
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De aankoopprijs van een DFE is slechts één element van de totale 
kosten. Houd voor de volledige prijs rekening met: 
• Betere prestaties om bestanden te verwerken die in de loop van de 

tijd complexer en variabeler worden om de kostbare tijd te beperken 
wanneer de machine stil staat

• De mogelijkheid om te automatiseren vanaf orderinvoer naar afdruk 
om aanrakingen, tijd en de kans op fouten in het proces te beperken

• Voordelen voor productiviteit en workflow van het beheren van 
taken via dezelfde operator-interface voor alle digitale persen in een 
multivendor-omgeving 

Bereken de ROI van 
kostenbesparingen door 
productiviteitsverbetering, 
een verbeterde doorvoertijd 
en differentiatie in het drukwerk.

Houd rekening met de winst. 

Maar hoe staat 
het met de prijs?
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Laat "zo hebben we het altijd gedaan" niet in de weg staan 
van een volledig onderzoek van DFE's om de juiste te vinden. 

Test uw feitelijke bestanden op DFE's voor een goed begrip 
van workflow en prestaties en de invloed daarvan op 
uw winst.

Houd rekening met de mogelijke risico's 
van de volgende besluitvormingsprocessen 
bij het kiezen van een DFE - mogelijk 
houden deze geen rekening met de 
5 belangrijkste factoren:
• Aankoop waarbij de keuze voor de DFE 

uitsluitend is gebaseerd op de prijs met 
weinig of geen invloed door productie

• Alleen de huidige mix van taken 
wordt toegepast bij de analyses van 
workflow en prestaties

• Het voorstel van de fabrikant van de 
printer wordt aanvaard zonder verder 
onderzoek naar alle beschikbare keuzen 

De beste 
inkoopprocedure
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Nadat u een keuze hebt gemaakt voor een DFE, is het een goed idee 
om iemand in uw organisatie volledig te laten opleiden en certificeren 
voor het bedienen van de nieuwe DFE en de workflow-software.

Goede training helpt bij een optimale toepassing van alle 
mogelijkheden van de DFE, en het zorgt voor een diepgaande 
kleurkennis, goede operationele gewoonten en meer.

Door training en certificering 
krijgt het personeel meer 
vertrouwen in de eigen 
vaardigheden en meer 
tevredenheid bij het werk. 

Certificatieprogramma's, 
zoals EFI™ Fiery Professional 
of Expert certificatie, helpen 
bij het verbeteren van de 
kwaliteit, productiviteit en 
doorvoer voor uw winkel. 
En ze bieden uw medewerkers 
een carrièreperspectief.

Nadat u een 
digitale front-end 
hebt gekozen
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Om zoveel mogelijk uit de investering voor een digitale printer te 
halen, moet u de tijd nemen om de keuze van een DFE volledig 
te onderzoeken. 

Overweeg de gevolgen op de lange termijn van een gestroomlijnde en 
geoptimaliseerde workflow. 

De beslissing voor de investering die u vandaag neemt, helpt u morgen 
om voorop te blijven lopen en om concurrerend te blijven op een 
veranderende markt. 

Ontvang meer informatie door:
het volledige white paper 
te lezen.
 
contact met ons op te nemen 
(fiery.products@efi.com) om 
meer te weten te komen over 
EFI Fiery digitale front-ends.

Investeren voor 
concurrentie 
van morgen

http://fiery.efi.com/ebook-wp-uk
http://fiery.efi.com/ebook-wp-uk
mailto:fiery.products%40efi.com?subject=I%20want%20to%20learn%20more%20about%20EFI%20Fiery%20digital%20front%20ends
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