
De Pbox.app is een printeronafh ankelijke applicati e
voor bedrijven die grafi sche eindproducten maken

en niet in de grafi sche sector acti ef zijn.

Pbox.app in detail

• Het produceren van een grafi sch eindproduct; bv een bijsluiter, een gebruiksaanwijzing, een 
fl yer, een brochure, rouwdrukwerk, ... maken we eenvoudig met de Pbox.app. We kunnen het 
printproces volledig automati seren zodat je enkel het papier nog in de printer hoeft  te leggen.

• De Pbox.app kan, naast het vereenvoudigen van de printopdracht, de nodige gegevens ophalen 
die in het producti eportaal of ordersysteem aanwezig zijn en volledig autonoom de printer(s) 
aansturen.

• Indien printen een onderdeel uitmaakt van het eindproduct, denk hierbij aan handleidingen wel-
ke moeten geprint worden in functi e van de producti e van uw producten, kan vanuit de produc-
ti esoft ware de printopdracht gegeneerd worden om de prints automati sch te verwerken.

• Het verzamelen van de nodige informati e om te kunnen printen is een proces dat we met de 
Pbox.app stroomlijnen. Pbox.app is in staat deze data te verwerken naar de juiste structuur, tt z 
het meegeven van de printeigenschappen, zonder dat een operator moet ingrijpen.

• De operatoren en verantwoordelijken beheren het overzicht van de printopdrachten.
 Het Pbox.app portaal voorziet hiervoor een interface met de gewenste eigenschappen.

• De Pbox.app reduceert manuele en repeti ti eve taken tot het minimum. Tevens wordt de 
foutenlast tot het minimum gereduceerd. Er kan niet veel meer fout lopen, buiten een 
verkeerde papiersoort laden kan er geen menselijke fout meer gebeuren.

• De Pbox.app maakt heel wat communicati e en manuele taken overbodig.
 Het Pox.app portaal verzamelt alle data en bereidt de print-taak voor zodat met één druk op de 

knop, of op basis van de planning, de taak naar de printer kan worden gestuurd.

• De kosten van in-house prints worden sterk gereduceerd. De prints volgen de planning van uw 
producti e. en u hebt een transparant overzicht omtrent de gemaakte opdrachten.

Pbox.app ondersteuning

• mail: support@pbox.app

• telefoon: 0475 247 001
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Een one-butt on applicati e
om uw printopdrachten

vereenvoudigd
te verwerken en te beheren.

We hebben drie versies:



Hoe werkt de Pbox.app  ̵ PRINT ?

Wij hebben het printproces tot zijn fundamentele vorm herleid. Met de Pbox.app heb je geen 
zorgen meer omtrent instellingen in de driver of in de controller van de printer.
Wij behereren dit voor jou.

• Je sleept de PDF-fi le op een icoontje in de Pbox-browser
• Je kiest een product(*), bv fl yer, brochure, een vel, ...
• Je geeft  een aantal printereigenschappen mee
• Dit product wordt steeds op dezelfde wijze geprint.

(*) Wij werken met naamherkenning en/of fi leherkenning. Zo kunnen wij de ingave van de 
printeigenschappen beperken tot een minimum. In de meest opti male vorm geef je enkel het 
aantal te printen exemplaren in.

Wat doen wij ter voorbereiding en wat gebeurt er op de achtergrond:
• Creati e van de PDF
 We maken gebruik van sjablonen of templates
 - wij creëren deze voor jou in bv Adobe Indesign, Canva, Publisher, CorelDraw, ...
 - het beheer van de sjablonen gebeurt op jullie server of in de cloud
 - via een voorinstelling, welke wij voor jou aanmaken, creeër je een drukklare PDF

• Inkomende PDF
 Het PDF-document is reeds klaargemaakt door derden bv door een reclamebureau of 

door uw marketi ngafdeling.

• Het resultaat van bovenstaande is steeds een «drukklare PDF».

Een voorbeeld:
De opdracht:
print 200 exemplaren op formaat A4 - RectoVerso, in kleur, layout uitvoeren en printen

1. Je opent het gewenste sjabloon
2. Je verzorgt de opmaak, beeld en tekst worden gelayout
3. Je maakt een drukklare PDF met onze voorinstelling
4. Je sleept de drukklare PDF naar de Pbox.app-browser
5. Je kiest de gewenste printer en geeft  het aantal exemplaren in
6. Er wordt, naargelang uw keuze, geprint:
 a. 100 vel A3 met de A4 twee keer op gepositi oneerd
  deze vellen worden na het printer doormidden gesneden
 b. 200 vel A4 geprint, onmiddellijk klaar, geen nabewerking nodig

 Voordeel werkwijze a: de klikkost is gehalveerd 
 Voordeel werkwijze b: er is geen nabewerking nodig

Hoe werkt de Pbox.app  ̵ Connect ?

• Vanuit uw intern producti eportaal, ERP (bv SAP, …) kan bij initi ati e van de producti e van uw 
goederen de printopdracht naar het Pbox.app portaal worden verstuurd welke de printt aak

 verwerkt en doorgeeft  aan de geselecteerde printer.
 Een voorbeeld: Je maakt morgen 20 pott en witt e verf, je hebt dus 20 eti kett en nodig van die 

variant, deze worden automati sch, vóór je in producti e gaat geprint via de Pbox.app.

• De operator kan via het Pbox.app portaal de printt aak verifi ëren en deze op basis van de 
producti eplanning laten uitvoeren. Dit kan, indien gewenst, volautomati sch.

• De taak wordt uitgevoerd op de printer en het Pbox.app portaal registreert alle data.
 Producti eti jden en producti ekosten worden, indien nodig, terug aan het intern producti e portaal 

gecommuniceerd.

• Indien gewenst geven we de positi onering, inslagschema, juiste kleur, papiersoort, ... mee.
 Indien u over afwerkingsapparatuur beschikt geven wij een barcode mee welke door deze
 apparatuur wordt ingelezen en zorgt voor een correcte afwerking.

Hoe werkt de Pbox.app  ̵ Web2Print ?

Dit is onze meest uitgebreide versie. We onderscheiden ons van de bestaande systemen omdat we 
enkel de nutti  ge informati e weerhouden en variabel maken.

Omdat deze versie wat persoonlijke toelichti ng nodig heeft  geven we u graag een demo, deze kan 
je boeken op de site Pbox.app/agenda.

Segmentering

 Pbox.app Print - print en beheer een aantal vaste producten
• Typesegment: eenmansbedrijven en ondernemers met een klein aantal medewerkers

• begrafenisondernemers
• doopsuikerwinkels
• retailes
• immo

 Pbox.app Connect - wat geprint wordt is vooraf bepaald
• Typesegment: bedrijven of afdelingen welke regelmati g repeti ti eve printopdrachten uitvoeren

• producti ebedrijven die handleidingen printen
• bouwbedrijven die zelf brochures printen
• tourisme
• evenementenbureau’s
• meubelfabrikanten
• chemie- en petroleumsector

 Pbox.app Web2 - print eender welk product, eventueel gecentraliseerd
• Typesegment: grote bedrijven of organisati es waar veel gebruikers centraal laten printen

• gemeentebesturen, overheid en openbare besturen
• ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen
• scholen en Universiteiten
• copyshops met meerdere vesti gingen
• grafi sche bedrijven


