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Customer Testimonial

“:Apogee betekent voor ons precisie,
kwaliteit en snelheid”
Drukhuis De Grote Arend is een veelzijdig grafisch bedrijf met 4
medewerkers in dienst en is gevestigd in Ronse. Het is een fullservice bedrijf dat alle soorten zakelijk drukwerk, gaande van
briefpapier tot full-colour brochures, aanbiedt.
:Apogee bij Drukhuis De Grote Arend in Ronse - België
Tot het productengamma behoren folders, flyers, affiches, brochures, magazines,
gelegenheidsdrukwerk, posterprints, enz.
We spraken met zaakvoerder dhr. Stefan De Smedt
Mijnheer De Smedt, kunt u bondige beschrijving geven van uw bedrijf?
Onze prepress bestaat uit een :Acento S plaatbelichter van Agfa Graphics die de platen
belicht met zowel conventionele als met :Sublima rasters.
We beschikken over een Heidelberg Speedmaster 52 4-kleurenpers met CIP3aansturing. Vanuit de prepress wordt deze drukpers al voor 85% op kleur gebracht, zodat
de drukker de inktbezetting enkel nog hoeft te finetunen via het Heidelberg Imagecontrolsysteem.
Met de Xerox 424 drukken wij flyers, uitnodigingskaarten, posters en boekjes in kleinere
oplagen.
De digitale inkjetprinter Epson 9900 gebruiken we voor grootformaat prints in uitstekende
fotokwaliteit.

Page 1

www.apogee.agfa.net

Customer Testimonial

AGFA GRAPHICS

Customer Testimonial
Wat zijn de sterke punten van uw bedrijf?
Onze sterke punten zijn flexibiliteit, een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding en een
snelle levertijd. Onze klanten zijn collega drukkers, ziekenhuizen, industriële bedrijven,
overheid, scholen en verenigingen.
Wij blijven steeds investeren in de nieuwste technologie, hebben een langetermijnvisie en
hechten veel belang aan de productiesnelheid en rendabiliteit.
Waarom heeft u gekozen voor :Apogee als workflow software?
:Apogee betekent voor ons precisie, kwaliteit en snelheid. Tevens geeft het een beter
overzicht dan de andere workflowsystemen. Het biedt ook perspectieven, want in de
toekomst wensen we JDF informatie in :Apogee te integreren.
Wat zijn uw ervaringen met :Apogee Impose?
:Apogee Impose zorgt voor een vlotte impositie en een snelle opstart van het
drukprocess. We appreciëren sterk het in impositie kunnen zetten van meerdere
katernen. In onze productie gebruiken we uitsluitend :Apogee Impose, het zorgt voor een
vlottere doorstroming met minder fouten.
Vindt u het belangrijk dat :Apogee certificaties heeft zoals Fogra, CIP4, GWG, …?
Uiteraard, dit is een garantie voor de toekomst. Eveneens het feit dat Agfa Graphics een
gold status heeft bij Adobe and Microsoft schept ons vertrouwen.
Wat zijn uw ervaringen met digitaal drukken?
We werken met een Xerox 424 en Epson 9900 vooral voor kleinere oplagen. Beide
worden gestuurd vanuit :Apogee.
Heeft u al gebruik gemaakt van het :ApogeeNetwork?
Ja, vooral de contacten met andere :Apogee gebruikers interesseert ons.
Hoe staat het met web-to-print in uw bedrijf?
Dit zit er zeker aan te komen omwille van de toenemende vraag naar webapplicaties.
Bent u tevreden over de service van Agfa Graphics?
Zeker, over de ganse lijn.

Want to share your Apogee experience with others? Contact us: Apogee@agfa.com
More customer testimonials can be found on the AgfaGraphics website:
http://www.agfagraphics.com/gs/global/en/internet/maings/products_solutions/customers_experience/index.jsp
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