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Customer Testimonial

“Sinds we :Apogee InkSave gebruiken,
drukken we veel stabieler”
Drukkerij Continuga is ontstaan als bestuursdrukkerij in 1948.
Vandaag is Continuga zowel uitgeverij als vellen- en
rotatiedrukkerij die eveneens actief is in digitaal drukken.
Er wordt een omzet van 14 miljoen € gerealiseerd met 95
werknemers.

:Apogee workflow bij drukkerij Continuga in Heule, Belgie
Wij hadden een gesprek met gedelegeerd bestuurder dhr. Tom Deschildre en
verantwoordelijke prepress dhr. Kristoff Decroix.
Welk soort drukwerk produceert Continuga?
Wij bieden een totaal aanbod van communicatief- en administratief drukwerk aan. Dit
gaat van naamkaartjes tot kwaliteitsbrochures en gepersonaliseerde mailings voor
business to business klanten. Wij zijn gekend voor ons totaalaanbod en de
gepersonaliseerde aanpak per klant. De nadruk ligt hierbij op service, innovatie en
automatisatie.
Waarom heeft u gekozen voor de :Apogee workflow?
Het is een totaalpakket met verschillende modules en alles zit verweven in dezelfde
software. Deze is overzichtelijk (procesplannen), gebruiksvriendelijk en kan gemakkelijk
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uitgebreid worden. :Apogee is het hart van onze productie, het zorgt op een eenvoudige
manier voor consistent en kwalitatief drukwerk.
Welke functionaliteiten appreciëert u het meest in :Apogee?
Met “Color Quality Manager” en “Colortune Measure” kunnen we op een overzichtelijke
en gemakkelijke manier zowel onze proofers, plaatbelichter en persen binnen de
ISO12647-2 standaard houden en krijgen we voorspelbaar drukwerk.
Wij zijn eveneens zeer tevreden over :Apogee Impose. Hierdoor wordt het gemakkelijker
om imposities te maken voor brochures (impositie met JDF fold Catalog codes) en ook
voor samengestelde imposities zoals voor het drukken van verschillende naamkaartje op
hetzelfde vel papier.:Apogee Impose wordt hoofdzakelijk gebruikt voor vellenoffset dat
ongeveer 20% van onze jobs uitmaakt. Daarom kijken we uit naar :Apogee v 8 die de
impositiefunctionaliteit in rotatiedruk zal ondersteunen.
Wat zijn uw ervaringen met :Apogee InkSave?
Wij gebruiken InkSave niet zozeer om inkt te besparen, maar wel om stabieler te
drukken.
Dit resulteert duidelijk in minder kleurzweem en sneller op kleur komen. Daarenboven
drukken we met InkSave veel stabieler.
Vindt u het belangrijk dat :Apogee certificaties heeft zoals Fogra, CIP4, GWG ?
Ja, zo kunnen we er zeker van zijn dat de software perfect in orde is. Het feit dat Agfa
Graphics een gold status heeft bij Adobe en Microsoft levert voor ons niet direct een
voordeel op, maar gezien dit de R&D van Agfa Graphics ten goede komt, is het op een
indirecte manier wel voordelig voor ons.
Wat is uw ervaring met digitaal drukken?
We werken met een Igen3 en een Igen4 (Xerox), twee Nuvera’s (Xerox), een Docutech
(Xerox) en een OCE 6250 zwart/wit digitale pers.
Vooral naamkaartjes, groetenkaartjes en dergelijke, maar ook bulckorders (bv op
kunststof) en ook gepersonaliseerde brieven en brochures drukken wij digitaal.
Wij combineren eveneens offset met digitaal drukwerk, zo gebeurt het dat op onze
offsetpersen de briefhoofden gedrukt worden die dan later op de digitale persen
gepersonaliseerd worden.
:Apogee stuurt zowel de workflow voor het digitaal drukken als deze voor de vellenoffset
en rotatie.
Bent u tevreden over de service van Agfa Graphics ?
Onze support verloopt via dealer Sagam. We zijn hierover zeer tevreden en voelen dat
Agfa Graphics haar dealers goed aanstuurt.
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