Brochures en verpakkingsdrukwerk uit de iGen5.

Robert Stabler, general
manager van Xerox Grapl)ic
Communications, ziet groei in
inkjet en verpakkingen .

verantwoordelijke John
Kennedy, benadrukte de
kansen voor print.

COp zo'n congres hoor je wat er speelt in de markt'
Premier Partners. Vol gens Mennen moet je

goede transitie van grafische bedrijven naar

kansen voor print. 'De technologie om een-op-

als innovatief bedrijf juist bij dit soort evene-

een positie in een steeds meer digitale wereld

een communicatie toe te passen, is inmiddels

menten zijn om van markt- en techniekont-

in combinatie met print. Hiervoor biedt Xerox

verbazingwekkend ver ontwikkeld. Print kan,
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andere Premier Partners als een belangrijke

specifiek technologie meer richting business-
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modellen. Stabler omschrijft die shift bij voor-

en de gebruiken van de eindklant te onder-

gres wa t er speelt in de markt en je luistert

keur als technologie-plus.

kennen. Ais je dat allemaal goed in beeld

naar cases die je op ideeen brengen. Wat ik

Zijn coil ega John Kennedy, die wereldwijd

hebt, kan je een juiste mix van communicatie

ook waardevol vind, is dat je hoort wat er in
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andere landen speelt:
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Web-to-pack
Robert Stabler, senior vice president en
general manager van de Xerox Graphic Com-

Europese primeur iGen5

munications Business Group, vertelde tijdens

Tijdens het Xerox Premier Partner Congres was de iGens voor het eerst op Europees

v

het evenement aan Graficus dat het bedrijf

grondgebiedte aanschouwen. Het is de eerste iGen die een vijfde kleur biedt (naast

streeft naar groei in inkjet, waarvan de op de

CMYK), waarmee, dankzij samenwerking met Pantone, meer dan negentig procent van

Hunkeler Days gepresenteerde Rialto 900 de

de Pantone-kleuren haalbaar is. De dikte-range van te printen media is flink uitgebreid,

eerste is in deze nieuwe categorie.

waardoor de printer naast 'gewoon' papier ook vouwkarton kan verwerken. De iGens

Een tweede groeipad ziet Stabler in de ver-

heeft drie snelheidsopties: 150, 120 of 90 pagina's per minuut. De pers heeft een

pakkingsbranche, dat hij onderstreepte met

resolutie van 2.400 dpi, een maximum velformaat van 364x660 mm en verwerkt

de melding dat er al vijftig iGens specifiek

gestreken, ongestreken en textuurpapier van 50- tot 3s0-grams.

voor de productie van verpakkingen geplaatst
zijn. Passend in de verwachte groei duidde hij
op web-to-pack, een mooie omschrijving van
een automatiseringsoplossing vooLh.e t eenvoudiger bestellen van verpakkingsdrukwerk.

Transitie
Verder benadrukte de manager het be lang
dat Xerox hecht aan het bijdragen aan een

graficus I november 2015
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