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Fiery Navigator helpt BOND bij het
verhogen van efficiëntie tijdens
snelle groei
BOND Reproductions groeide van een kleine printshop
met één printer uit tot een behoorlijk groot bedrijf.
Maar zoals Kara Marcal, supervisor digitale processen,
opmerkt: ‘Zelfs nu we een van de grootste digitale
drukkerijen van de Amerikaanse westkust zijn,
voeren we nog steeds veel processen handmatig uit.
Uiteindelijk vroegen we: waarom doen we dat?
Het kost zoveel tijd en werk.’
BOND besloot een aantal softwaregereedschappen
uit te proberen. Het bedrijf heeft EFI Fiery digitale
front-ends op alle digitale afdruksystemen.
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Aanvankelijk had BOND een andere leverancier voor
web-to-print en variable data printing. Marcal vertelt
dat dat niet goed ging. ‘De integratie van ons systeem
in de software van de andere leverancier werkte niet.’
Ze zegt dat ze maandenlang bezig waren
SQL-databasetechnologie te leren, alleen om de
functies werkend te krijgen, en dat ze heel weinig
service en ondersteuning kregen. ‘Zelfs onze klanten
raakten gefrustreerd over de opmaak van het oude
storefront. Onze verkopers konden niet online verkopen
vanwege de problemen.’

De overstap naar EFI
Marcal is de primaire digitale-printoperator en tevens de
verantwoordelijke persoon voor workflowrapportage,
softwaresamenwerking en de planning van de
digitale-afdrukproductie. Dit gaf haar genoeg vertrouwen
om haar managers over te halen tot de overstap naar
EFI. ‘Alle web-to-printfuncties die we wilden, zaten al
in Digital StoreFront . We gebruiken ook Fiery Go als
mobiele app voor productiebewaking en Fiery JobFlow
voor prepress-automatisering. Maar voor mijn taken
kreeg Fiery Navigator al snel de voorkeur.’
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Marcal legt uit dat ze de taak heeft om processen
efficiënter te maken, zodat BOND de uitstekende

Uitdaging:
‘Zelfs nu we een van de grootste digitale
drukkerijen aan de westkust zijn, voeren
we nog steeds veel processen handmatig
uit. Uiteindelijk vroegen we: waarom doen
we dat? Het kost zoveel tijd en werk.’
KARA MARCAL (RECHTS),
SUPERVISOR VAN DIGITALE PROCESSEN BIJ
BOND REPRODUCTIONS

BOND werd opgericht in 1992 en heeft
nu 80 medewerkers voor commercieel
ontwerp, digitaal en offset drukken,
en afwerking. De klanten variëren
van binnenlopende klanten tot grote
zakelijke klanten, en van lokaal tot
internationaal. BOND behandelt
taken voor advocatenkantoren,
en tevens bewegwijzering,
verpakking en distributie voor
detailhandelsaccounts; daarnaast ook
werk voor de gemeente Vancouver.
BOND Reproductions is gespecialiseerd
in uitstekende service en onberispelijke
kwaliteit. Hun Xerox en Ricoh digitale
printsystemen van topkwaliteit bieden
een betaalbare oplossing en een snelle
levering voor taken van elk formaat.
BOND Reproductions
1450 Adanac Street
Vancouver, BC V5L 2C3
+604-683-1251
www.bondrepro.com

Kantoor van BOND in Vancouver, Canada.

service kan leveren waar het bedrijf om bekendstaat. ‘De topservice en
prima responstijd zijn onze trots. We ontwerpen geen tijdkader voor
de klant, we passen ons aan het tijdkader van de klant aan: of ze iets
nu nodig hebben binnen een dag of binnen vijf dagen. Dat is onze
echte focus, en daarbij zorgen we ook nog dat de klanten onder de
indruk zijn van de kwaliteit.’

Navigator legt de vinger op workflowproblemen
Vanwege het grote aantal taken dat het bedrijf uitvoert, had BOND een
gereedschap nodig om te identificeren wat voor soort taken er werden
uitgevoerd, in welke volumes, en waardoor de productie afnam.
Marcal zegt: ‘Fiery Navigator helpt ons heel goed bij het opsporen
van workflowproblemen, zodat we productiever kunnen worden.’
Een voorbeeld is mediabeheer.

Nooit meer zoeken naar papier
Ze legt uit dat de verzameling en weergave van mediagebruik in
Fiery Navigator BOND hielp bij het inschatten hoeveel voorraad van
elk formaat het bedrijf op elk moment nodig had.
BOND houdt een voorraad aan van voorgesneden en volledige vellen,
waarbij de voorgesneden vellen het meest worden gebruikt voor
spoedklussen of kleine klussen. Maar BOND kan de kosten verlagen door
volledige vellen te kopen en die te snijden, omdat het bedrijf een goede
prijs voor volledige vellen kan bedingen vanwege de grote hoeveelheden
papier die ze bestellen. Het gebruik van volledige vellen biedt het
bedrijf ook flexibelere inschattingsmogelijkheden, waardoor het bedrijf
ongewone maten kan gebruiken om efficiënter te drukken.
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Marcal (links), supervisor van het gebruik van het machinepark van digitale printsystemen bij BOND.

Vanwege de beperkte opslagmogelijkheden ontvangt BOND twee
keer een levering van dit grotere papier. Dankzij Fiery Navigator
kon het personeel zien dat vertragingen bij het papiersnijden en
het vervoer naar de printers leidden tot dalingen in de productie.
Marcal zegt: ‘Met Navigator konden we zien dat de apparaten minder
vaak werden gebruikt wanneer het papier binnenkwam, omdat
we 30 tot 45 minuten nodig hebben om het te snijden. Nu kunnen
manieren zoeken om te zorgen dat het papier voor 's middags al
wordt voorbereid in de ochtend en dan klaar is voor gebruik, zodat de
apparaten niet stoppen.’
Navigator hielp haar ook bij het bekijken van de resultaten. ‘We zagen
een toename van 4000 tot 6000 drukken per dag. We voeren meer
dan 120.000 klikken per dag uit, maar elk beetje maakt toch verschil.
Dit is vooral belangrijk omdat sommige van onze printers het beste
werken wanneer ze voortdurend blijven afdrukken.’
Het team bij BOND ontdekte ook dat de printers minder last hadden
van papierstoringen en een betere beeldkwaliteit leverden wanneer
het papier vers is. Door hun leveringen nauwkeuriger te plannen
vermijdt BOND problemen als opgekruld karton vanwege een hoge
vochtigheid dat moet worden weggegooid omdat het niet kan
worden verwerkt. Marcal zegt: ‘Het verminderen van afval maakt zeker
verschil in de winst.’

Oplossing:
“We merken dat de
EFI-producten heel goed met
elkaar communiceren.
En we hebben uitstekende
ondersteuning van EFI
gekregen, waaronder de
digitale services en online
forums, zowel persoonlijk
als via e-mail. We gebruiken
de producten van EFI om zo
productief mogelijk te zijn.’
KARA MARCAL,
SUPERVISOR VAN DIGITALE PROCESSEN
BIJ BOND REPRODUCTIONS

Roosters op orde krijgen
Een ander gebied waar Navigator productiviteitswinst voor BOND
laat zien, is planning. Het bedrijf kan bijvoorbeeld de downtime
verminderen door onderhoud of upgrades te plannen op dagen en
tijdstippen waarop de productievloer minder bezet is.
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Productieruimte van BOND met hun machinepark van digitale printsystemen.

Maar de grootste invloed van Navigator op de winst van BOND
is het gebruik van de gegevens om de ploegendiensten van de
medewerkers te veranderen. De managers van BOND konden zien op
welke dagen en tijdstippen het minste werk werd gedaan en konden
daardoor zorgvuldiger plannen.
Marcal geeft een voorbeeld. ‘Vroeger hadden we een ochtend- en een
middagploeg. We kwamen erachter dat er niet genoeg werk was voor
5 dagen per week 16 uur afdrukken. Maar we krijgen vaak op vrijdag
veel werk binnen voor mensen die het maandag klaar willen hebben.
Daarom stapten we over op ploegen van 12 uur. We hebben een
operator die op maandag, dinsdag en woensdag 12 uur werkt, en een
andere voor donderdag, vrijdag en zaterdag. Met dit nieuwe rooster is
de productiviteit hoger geworden.’

De kracht van informatie
Marcal vertelt dat de widgetweergave in Dashboard Trend van
Fiery Navigator haar favoriet is. ‘Ik ben dol op de trendwidget!
Daar breng ik de meeste tijd mee door. Hiermee kan ik het gebruik
van elke printer voorspellen, zodat ik zo min mogelijk downtime heb
en elk afdruksysteem optimaal wordt gebruikt.’
Ze zegt: ‘We gebruiken de functie Compare ook als goed algemeen
overzicht van het gebruik van elke printer, zodat we elke printer goed
kunnen inplannen. We willen zorgen dat elk apparaat altijd in bedrijf
is.’ De afdrukteller geeft haar een idee van de maximale uitvoer op
een willekeurige dag. Die gegevens gebruikt ze om grotere en kleinere
taken te verdelen voor een stabielere workflow.
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Marcal vertelt dat de widgetweergave in Dashboard Trend van Fiery Navigator haar favoriet is.

Voordat ze Navigator had, moest Marcal elke ochtend de ronde doen
en elke digitale printer controleren om te zien hoeveel werk elke dag
was verricht. Dan schreef ze de productie van de vorige dag op en
zette de tellers op nul. Maar nu niet meer: ‘Met Navigator kan ik me
gewoon aanmelden en ik krijg een specificatie per apparaat. Die kan ik
exporteren naar een PDF. Zo weet ik wat ons maandelijkse volume is
en kan ik dat vergelijken met vorig jaar. Ik kan ook gegevens delen met
managers. Tijdens vergaderingen kan ik hun vragen beantwoorden.’
Navigator-gegevens hielpen Marcal om goed te begrijpen wat de
maandelijkse impact van het grote aantal kleine taken op BOND’s
bedrijfsresultaten was, en op zoek te gaan naar verbetering van de
productiviteit. Ze legt uit: ‘Toen ik Navigator nog maar net had, was ik
verbaasd te zien hoeveel taken we echt uitvoerden. In een gemiddelde
maand sturen we 7000 of 8000 bestanden door deze apparaten.
Daardoor werd het duidelijk dat we bestanden anders moesten gaan
verwerken, zodat de operator dat niet allemaal hoeft te doen.’

Resultaat:
“Fiery Navigator kan
workflowproblemen opsporen
en ons helpen productiever te
worden. We kunnen nu nog
veel verder gaan met
Fiery-software om onze
winsten op te schroeven.’
KARA MARCAL,
SUPERVISOR VAN DIGITALE PROCESSEN
BIJ BOND REPRODUCTIONS

Ze weet uit ervaring dat elke taak, hoe klein of hoe groot ook,
de operator insteltijd kost. ‘Als we elk bestand moeten instellen,
zijn dat extra handelingen boven op de beeldverschuiving, het afdrukken
en de vijf of zes controles die we uitvoeren. ‘We gebruiken nu
Fiery JobFlow om de taken van tevoren in te stellen. Daardoor hoeven
we minder met de bestanden te doen en dat maakt ons efficiënter.
Met JobFlow gebruiken we meer serversjablonen dan vroeger
om al die noodzakelijke, maar veelgebruikte, herhalende taken
te automatiseren.’
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Navigator-gegevens hielpen Marcal goed te begrijpen wat de maandelijkse impact van het grote aantal kleine taken op BOND’s bedrijfsresultaten
was, en op zoek te gaan naar verbetering van de productiviteit.

Navigator liet ook zien dat kleine taken zich soms op één printer
opstapelden. Marcal zegt: ‘Als we veel taken doorvoeren, maar weinig
drukken maken, betekent dit dat we te veel kleine taken uitvoeren.’
Dit was een aanwijzing dat de ene printeroperator een gemakkelijk
dagje kon hebben met een paar grote taken die de printer draaiende
hielden, terwijl de andere operator koortsachtig bezig was met
bestanden voor kleine taken terwijl de printer op stand-by stond.
Nu helpt JobFlow BOND om grote taken af te wisselen met kleine
taken, waardoor een regelmatige stroom binnenkomt op de juiste
printers. De operators kunnen de kleine taken instellen terwijl een
grote taak wordt afgedrukt. Marcal vult aan: ‘De afdrukteller is onze
indicator voor de drukte in het algemeen. Die geeft ons ook een idee
van onze maximale uitvoer op een bepaalde dag.’
Met Navigator kan Marcal beslissen welke JobFlow-workflows ze kan
ontwerpen, doordat ze gemakkelijk kan zien wat voor soorten taken
de shop uitvoert. ‘Ik ben nu bezig met het ontwerpen van workflows
op basis van de gegevens die ik in Navigator zie over het daadwerkelijke
aantal specifieke taken die we uitvoeren. Op die manier weet ik dat ik
workflows instel die onze productiviteit verhogen.’
Een andere Navigator-functie die belangrijker zal worden naarmate
BOND de geïntegreerde workflow steeds meer gebruikt, is Jobs by
Source. Deze functie laat zien welke taken zijn verwerkt met de
JDF-automatisering van Digital StoreFront, de sjablonen van JobFlow
of handmatige opdrachten van de operator. Met deze gegevens kan
BOND de gegeven opdrachten controleren en aanpassen voor een
maximale rendabiliteit van de geautomatiseerde workflows die het
bedrijf gebruikt.
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We zijn heel benieuwd wat we kunnen doen wanneer we onze andere services integreren. Navigator zal ons wel uitleggen hoe het werkt.’

De belofte van integratie
Marcal zegt: ‘We zijn van plan een paar heel spannende dingen te
gaan doen met Fiery-software. Ik vind het geweldig om elke functie
te gebruiken die ik maar kan vinden. Mijn primaire taak is nu dus om
ervoor te zorgen dat we deze producten optimaal gebruiken.
We kunnen nu nog veel verder gaan met Fiery-software om onze
winsten op te schroeven.’
Een van de dingen die BOND momenteel doet, is het integreren van
de diverse EFI-gereedschappen. ‘We hebben producten van andere
bedrijven gehad, en alleen al de integratie was een hoofdpijndossier.
We merken dat de EFI-producten heel goed met elkaar communiceren.
En we hebben uitstekende ondersteuning van EFI gekregen,
waaronder de digitale services en online forums, zowel persoonlijk
als via e-mail. Als we ergens tegenaan lopen, kunnen we altijd ergens
terecht voor oplossingen.
We zijn heel benieuwd wat we kunnen doen wanneer we onze andere
services integreren. Navigator zal ons wel uitleggen hoe het werkt.’
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EFI fuels success.
We ontwikkelen baanbrekende technieken voor de productie van bewegwijzering, verpakkingen,
textiel, keramische tegels en gepersonaliseerde documenten, met een groot aanbod van printers,
inkten, digitale front-ends en een uitgebreide zakelijke en productieworkflowsuite die het volledige
productieproces transformeert en stroomlijnt zodat uw concurrentiepositie wordt verstevigd en
uw productiviteit wordt vergroot. Ga voor meer informatie naar www.efi.com of bel naar
020 658 8000 (NL) of 02 749 94 20 (BE).
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