Case: Interblad BV

Meer tijd
en flexibiliteit
dankzij automatische
printprocessen.

Uitdaging
• Geautomatiseerd printproces

Van handmatige naar automatische printprocessen.
“Elke verkooporder voor levering van werkbladen gaat gepaard
met een vijftal standaarddocumenten. Een order voor de klant, een
productietekening voor de uitvoerders in onze fabriek, etiketten die
op de verpakte bladen worden geplakt, een vrachtbrief en uiteindelijk
de factuur.”Aan het woord is Adriaan Postma, systeembeheerder
bij Interblad BV, dat met 25 medewerkers vanuit het kantoor en de
aangrenzende fabriek in Kampen maatwerk levert op het gebied
van keukenbladen, balies en projectmeubilair. Elke printopdracht
is anders en vereist voor en na het printen handmatige acties. Het
selecteren van een printer, aantal documenten, kleur of geen kleur,
sorteren en verzenden. Natuurlijk mailen we ook veel documenten.
Ook moeten we kopieën maken voor het archief en soms voor de
klant. Allemaal handmatige acties. Dit hele proces zouden we graag
eenvoudiger, liefst automatisch, willen laten verlopen.”

voor alle verkoopdocumenten:
orders, productietekeningen,
etiketten, vrachtbrieven en facturen.

Oplossing
• Ricoh Print & Share;
• Aansluiting software op
2 netwerkprinters en 2 MFP’s.

Print & Share, een uitkomst!
Automatisch de juiste print- en verzendinstellingen.
Met Ricoh’s Print & Share hoeft degene die print alleen nog maar
vanuit de PC de knop ‘Print’ te selecteren. De Print & Share software
herkent het type document aan de vaste opmaak en koppelt hier
de gewenste verwerkingsworkflow aan. Per documentsoort hebben
we de voorgedefinieerd wat er qua printerinstellingen, printbestemming, opslag en verzending moet gebeuren bij het printen van zo’n
type document. Zo gaan etiketten naar een andere printer dan de
andere documenten, en is vastgelegd op welke plaats de barcode,
klantnaam, datum en het afleveradres geprint moet worden. Vrachtbrieven worden altijd in 3-voud geprint. Orders worden na opmaak
automatisch gemaild naar een mailadres dat op een vaste plaats in
het orderdocument herkend wordt door Print & Share. Print & Share
zorgt altijd voor een juist printproces.”

Meer flexibiliteit, minder kosten.
“Tijdrovende handmatige print- en verzendhandelingen zijn niet
meer nodig. We drukken op de printknop en klaar. Door de automatische herkenning van ordernummer en mailadres is er geen risico
op foutieve opslag of verzending. Voor enkele groothandels printen
wij op hun verzoek de barcode met de naam van hun klant. Hoeven
ze bij levering niets meer uit te zoeken. Die naam geven wij dan
bij orderinvoer al in op een vaste plaats en wordt automatisch
meegeprint op het etiket. Met Print & Share zijn we veel flexibeler.
Voorbedrukte formulieren zijn niet meer nodig. Per documentsoort
printen we alle gewenste gegevens mee. Dit bespaart ons drukkosten
en is wel zo efficiënt.”

Resultaat
• Afname handmatige print- en
verzendhandelingen;
• Productiviteitstoename;
• Procesversnelling order >
levering;
• Meer flexibiliteit;
• Afname drukkosten;
• Minder papier- en tonerverbruik.

“Orders, productietekeningen, etiketten, vrachtbrieven
en facturen worden nu automatisch op de juiste wijze
geprint en verzonden. Wij hoeven niets meer handmatig
te selecteren. Ideaal!”
Adriaan Postma, Systeembeheerder Interblad BV.
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