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“:Apogee Impose heeft op zeer korte
tijd haar waarde bewezen”
Drukkerij Schaubroeck gevestigd in Nazareth – België vierde in
2011 haar 100ste verjaardag. Dit bedrijf is in deze tijdspanne
geëvolueerd van een bestuursdrukkerij voor gemeenten en
overheden naar een moderne plano-offset en digitale drukkerij
voor commercieel drukwerk.
:Apogee workflow at Drukkerij Schaubroeck Belgium
Drukkerij Schaubroeck gevestigd in Nazareth – België vierde in 2011 haar 100ste
verjaardag. Dit bedrijf is in deze tijdspanne geëvolueerd van een bestuursdrukkerij voor
gemeenten en overheden naar een moderne plano-offset en digitale drukkerij voor
commercieel drukwerk.
Na jaren van interne groei volgen in het laatste decennium enkele overnames van
gelijksoortige drukkerijen uit de streek zoals Drukkerij Van Eetvelde, Drukkerij Van
Wassenhove en Drukkerij De Muyter.
In 2012 wordt een omzet van 9.5 milj. euro verwacht met 60 werknemers.
We hadden een gesprek met dhr. Peter Fauconnier, manager drukkerij Schaubroeck en
met dhr. Willy Peeters, project manager drukkerij Schaubroeck.
Welk soort werk wordt er bij u gedrukt?
Drukkerij Schaubroeck produceert een brede waaier van commerciële drukwerken zowel
in kleine oplages (digitaal) als grote oplage (plano offset). Onze klanten zijn grote en
middelgrote bedrijven. Wij bieden een prima “ISO”-kwaliteit gekoppeld aan een flexibele
service en dit tegen een correcte prijs.
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Waarom heeft u gekozen voor :Apogee als workflow software?
Onze keuze maakte deel uit van een totaalpakket bestaande uit een Computer to Plate
systeem en workflow software. :ApogeeX was toen toen nog niet lang op de markt maar
de modulaire stuctuur was innovatief en zag er veelbelovend uit. Wat we aan :Apogee
meest appreciëren zowel toen al nu is het ROOM concept en de bedrijfszekerheid.
Welke output devices worden door :Apogee aangestuurd?
In ons bedrijf stuurt :Apogee de digitale data naar zowel de plaatbelichter als naar de
Kodak Nexpress 3600 en Xerox Nuvera 280 EA digitale persen. Deze hybride workflow
functionaliteit is zeer belangrijk voor ons.
De digitale persen worden in ons bedrijf gebruikt voor kleine oplagen, “Printing on
demand” jobs en voor gepersonaliseerd drukwerk. En ook steeds meer voor drukwerk dat
vroeger op een kleine formaat offsetpers gedrukt werd.
Wat zijn uw ervaringen met :Apogee Impose?
Dit is een efficiënte en bedrijfszekere software die op zeer korte tijd zijn waarde bewezen
heeft. Tevens heeft :Apogee Impose met de upgrade 7.1 een grote stap voorwaarts
gezet. Quasi al onze werken lopen via deze impositiesoftware. En volgens ons is er nog
ruimte voor verbetering in :Apogee Impose, zoals op het gebied van flatwork.
Wat denkt u van het :Apogee Network?
Het is een zeer nuttige bron van informatie, en je kan er tevens nieuwe en andere
inzichten mee verkrijgen.
Bent u tevreden over de Service van Agfa Graphics ?
Ja, onze dealer SagamGraphic is voor ons een belangrijke partner. We maken
regelmatig gebruik van Remote Support, dit geeft de mogelijkheid om snel analyses te
maken of oplossingen te implementeren
Hoe ziet u de verdere evolutie van uw workflowsysteem?
We denken eraan om nog een aantal zaken te implementeren zoals :Apogee Inksave.
Ook zien we vanuit de markt een toenemende vraag naar een Web- to-Print toepassing.

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

