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Investering Voor de automatisering van de 

workflow heeft Pim Print in Relofarendsveen 

bij Wifac callas pdfToolbox Server 

aangeschaft. Dat was nodig om de honderden 

opdrachten per- dag goed te kunnen 

verwerken. 

Uit het persbericht 

'De g rootse verandering is onget wijfeld de 

digit alisering van onze productie gewee.st en de 

komst van een aantal SRA3-volu1neprinters plus 

t"vee breed formaatinkjetplotters. Het belangr ijkste 

besluit namen we vier j aar geleden door alle 

kaarten op verkoop via het web te zetten,' zeg t 

mede-eigenaar Ronald van der Meer. 

Honderden jobs 

" Onze webshops zijn uiteraard 24 uur per etmaal, 

zeven dagen in de week open . We vel'\•1erken 

honderden jobs per dag, met alle administratieve 

handelingen die daar bij horen . Dat lukt je alleen 

met een strakke automatiser ing. Het g rafisch vak 

kan niet zonder IT. Gelukk ig boeien die 

mogelij kheden mij mat eloos. Nadat we 

constateerden dat de verkopen via het web steeds 

beter gingen lopen, zijn we gaan zoeken naar 

softv1are waarmee de prepress ontlast wordt, 

doordat controle,s geautomatiseerd worden . We 

kv1amen uit op callas pdIToolbox Server. Wifac 

leve1t hier de consumables en heeft verstand van 

automatisering, workflo\v en printers. Mochten \ve 

v ragen hebben die echt de diept e ingaan, dan 

kunnen we bij Wifac alt ijd terecht voor advie,s en 

ondersteuning . Dat is nodig als je een 24/7-bedrijf 

runt.' 
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