
Xerox® FreeFlow® Digital Publisher
Met de automatisering van drukwerk en digitale productie  
opent u een wereld van nieuwe mogelijkheden voor uzelf  
en uw klanten.
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Waar u ook gaat, waar u ook kijkt, overal ziet u mensen met een smartphone of een  
tablet – ook op het werk. Het gebruik van deze apparaten voor zakelijke doeleinden  
neemt exponentieel toe. Naar verwachting zullen er in 2018 meer dan één miljard  
privé smartphones en tablets van medewerkers op het werk worden gebruikt.*

Bedrijfsdoelstellingen, nieuwe zakelijke vereisten en de ontwikkeling in de behoeften van 
de klant zijn voor veel bedrijven aanleiding geweest om inhoud aan te passen, zodat ook 
elektronische versies zijn inbegrepen. De manier waarop mensen informatie gebruiken 
verandert ook - de ervaring van de gebruiker hangt sterk af van de vraag of de inhoud 
bekeken wordt in afgedrukte vorm of als digitaal document op mobiele apparatuur.

In het licht van deze krachtige trends op het gebied van gebruik moet u uzelf afvragen  
of u wel in een goede positie verkeert om aan de veranderende behoeften van uw klanten 
te voldoen. Beschikt u over de benodigde middelen om een rol van betekenis te kunnen 
blijven spelen in de markt?

Content managers moeten hun bereik 
uitbreiden. U wilt uw bedrijf zien groeien.  
Met FreeFlow® Digital Publisher slaat u twee 
vliegen in een klap.

FreeFlow® Digital Publisher 
levert naadloze productie bij 
de conversie van afdruk naar 
digitaal.
Meer waarde voor uw klanten. Meer 
mogelijkheden voor u. Hoe bereikt u digitale 
integratie zonder dat u uw hele bedrijf 
opnieuw moet inrichten? Met FreeFlow® 
Digital Publisher is dat een peulenschil. Deze 
geïntegreerde oplossing voor drukwerk en 
e-publishing helpt u om uw productie te 
automatiseren, terwijl u nieuwe kansen creëert 
voor een breder bereik en meer inkomsten. 
FreeFlow® Digital Publisher is verkrijgbaar in 
meerdere opties die passen bij uw individuele 
softwarebehoeften, van licht tot intensief 
gebruik, onsite of in de cloud. Kies de 
configuratie die bij u past.

FreeFlow® Digital Publisher verwerkt 
bijna iedere traditioneel uitgevoerde 
afdrukopdracht, converteert deze automatisch 
en optimaliseert de inhoud voor weergave 
op de digitale media van vandaag de dag. 
Daardoor kunnen uw klanten een breder 
publiek bereiken via internetbrowsers, mobiele 
apps die kunnen worden gedownload van 

Een afdruk en elektronische benadering = een 
concurrentievoordeel voor u.

de Apple® iTunes® Store, Google Play®of de 
Amazon® App Store; en links naar inhoud 
(content) die via sociale media wordt 
verstuurd. 

Drukwerk tot leven brengen. FreeFlow® 
Digital Publisher verfraait de documenten 
van uw klanten aanzienlijk door de creatie 
van interactieve, effectieve elektronische 
versies van afgedrukte communicatie, 

inclusief de mogelijkheid om media toe te 
voegen zoals video en audio, live hyperlinks en 
diapresentaties. Dit verbetert de ervaring van 
de lezer aanzienlijk, voegt waarde toe aan de 
communicatie-uitingen van uw klanten en aan 
uw diensten. En het mooiste is dat het ideaal is 
voor de meeste drukwerkopdrachten.

 * Bron: Juniper-onderzoek.



3

Met FreeFlow® Digital Publisher 
bent u de concurrentie net een 
stapje voor.
Met FreeFlow® Digital Publisher wordt de 
automatisering van drukwerk en e-Publishing 
verenigd in een enkele workflow. Daarmee 
bespaart u tijd en beperkt u de kosten 
door de productie van uw drukwerk te 
automatiseren en tegelijkertijd een nieuwe 
bron van inkomsten voor uw bedrijf aan te 
boren met de productie van nieuwe digitale 
inhoud en inhoud voor mobiele apparaten.

De ondersteuning en 
professionele diensten die  
u nodig hebt om te bereiken  
wat u wilt.
Het is gemakkelijk om aan de slag te gaan 
met FreeFlow® Digital Publisher. Xerox levert 
eenvoudige "start"-tools om uw productiviteit 
een duwtje in de rug te geven en blijft u 
vervolgens voortdurend bijstaan met tools 
voor marketing en bedrijfsontwikkeling, plus 
professionele diensten en ondersteuning. 

• Eerst houdt het Xerox-team een bespreking 
met u en beveelt u een specifieke reeks 
diensten aan om aan uw behoeften te 
voldoen.

• Vervolgens wordt het systeem wanneer 
u de configuratie bij u op de werkvloer 
kiest door Xerox-experts geïnstalleerd, 

geconfigureerd en worden ook uw 
workflows ontwikkeld en aangepast 
om deze te integreren met andere 
toepassingen en zo uw kosten tot een 
minimum te beperken. Welke configuratie 
u ook kiest, Xerox biedt alle training die u 
nodig hebt.

• Ten slotte past het Xerox-team met end-to-
end-evaluatie van uw workflows zijn expertise 
toe om kwaliteit en efficiëntie te waarborgen. 
Verkooptraining, ‘on-site’ of op afstand, zorgt 
ervoor dat u al snel resultaten ziet.

Met ondersteuning van Xerox krijgt u het 
zelfvertrouwen en de gemoedsrust die het 
logisch gevolg zijn van een samenwerking 
met een financieel robuuste, mondiale leider 
en kunt u opgetogen een nieuw tijdperk 
ingaan van drukwerk en alles in het verlengde 
daarvan, waar kansen, efficiëntie en eenvoud 
de ingrediënten vormen voor succes.

De beschikbare Xerox® Professional Services 
omvatten:

Digitale conversie: Het omzetten van PDF 
naar digitaal; het inbouwen van rich media; 
uw klanten helpen hun inhoud actueel en 
relevant te houden om lezers te boeien.

Hosting en beheer: Inhoud hosten en het 
beheren van de digitale weblezer en apps; het 
archiveren van maximaal 200 oude nummers.

Toegangsregeling: Regeling van toegang 
tot inhoud in de weblezer en apps via 
abonneebeheer, inloggen op de publisher-
site, IP-verificatie, abonnementen, uitstaande 
problemen enz.

Levering van inhoud: E-mailberichtendienst 
met doorklikken en open-tariefrapportage; 
onmiddellijke aflevering van eerste uitgave; 
geautomatiseerde “push”-berichten; tracken 
van gegevens van de weblezer en apps; en 
gegevens over lezersgedrag (gebruiks- en 
activiteitengegevens per abonnee).

Optimalisatie: ‘Best practices’ en het 
raadplegen van analysegegevens helpen uw 
klanten om weloverwogen beslissingen te 
nemen om de doeltreffendheid van nieuwe 
inhoud te verbeteren.

Help bij apps: U levert de bedrijfsmiddelen 
en informatie, wij bouwen en presenteren 
daarna uw app. Wij weten de weg in de app-
stores om u te helpen bij het verkrijgen van 
goedkeuring.
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Flexibele opties waarmee u voorzichtig  
de digitale werkwijze kunt uitproberen…

e-Publishing
Dashboard

e-Publications Analyse, Tracking
en Rapportage

Aanmaak van inhoud

Automatisering van drukwerk en
e-Pub met FreeFlow® Core Cloud

Actie gebruiker

Systeemactie

iDrukwerk

e-Publishing
Dashboard

e-Publications Analyse, Tracking
en Rapportage

Aanmaak van inhoud

Automatisering van e-Pub
met FreeFlow® Core Cloud

Actie gebruiker

Systeemactie

FreeFlow® Digital Publisher 
Configuratie in de cloud.
Een op de cloud gebaseerde oplossing 
voor productie van drukwerk, inhoud voor 
web en mobiele apparaten waarmee u uw 
workflow voor de productie van drukwerk 
en e-Publishing automatiseert. Deze 
configuratie lijkt veel op de on-site versie, 
maar is gebaseerd op de cloud, zodat de 
productieworkflow wordt geautomatiseerd 
zonder alle benodigde initiële investeringen 
in serverhardware. In de cloud bent u al 
snel actief, met de probleemloze productie 
van digitale en mobiele versies van uw 
afdrukopdrachten, dit alles met één 
geïntegreerde workflow. Met een cloud-
configuratie hoeft u geen software te 
installeren of dure IT-apparatuur te kopen. 
U profiteert van alle voordelen van de 
automatisering van het drukwerk en digitale 
publicatie met dezelfde grondige inzichten in 
uw lezerspubliek om te bereiken dat uw klanten 
hun digitale inhoud kunnen perfectioneren.

FreeFlow® Digital Publisher 
Configuratie e-Publishing.
Oplossing voor e-Publishing die op de cloud 
is gebaseerd. Als u nog niet zover bent om 
uw huidige workflow voor de productie van 
drukwerk te transformeren maar al wel graag 
wilt starten met het aanbieden van webedities 
en apps voor mobiele apparaten, dan kunt u 
de e-Publishing Configuration kiezen. De op de 
cloud gebaseerde configuratie stelt u in staat 
om efficiënt digitale inhoud te publiceren en te 
distribueren met interactieve versies en versies 
voor mobiele apparatuur, zonder gevolgen 
voor wat u doet voor uw drukwerk. Verzend 
gewoon uw opdrachten via FreeFlow® Core 
Cloud en de digitale workflow automatiseert 
zonder uw interventie de productie van 
digitale inhoud voor verschillende platforms, 
zoals online (PC of Mac), smartphones en 
tablets – en met dezelfde grondige inzichten 
in uw lezerspubliek kunt u uw klanten helpen 
hun digitale inhoud te perfectioneren. Met de 
e-Publishing-configuratie is er geen installatie 
on-site nodig. Het mooiste van alles is dat u 
gemakkelijk een upgrade van de oplossing 
kunt uitvoeren naar een Cloud- of Onsite-
configuratie als uw behoeften veranderen.

“Drukwerk is maar één 
component in het complexe 
communicatiekanaal 
van tegenwoordig, waar 
waarde ontleend wordt 
aan het combineren van 
mediaopties.”

 – InfoTrends
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FreeFlow® Digital Publisher 
Configuratie on-site.
Met een lokaal geïnstalleerde oplossing 
voor de productie van drukwerk, inhoud 
voor web en mobiele apparaten krijgt 
u op twee fronten de beschikking over 
automatisering – voor de productie van 
drukwerk en digitale inhoud. Deze on-site 
oplossing biedt maximale prestaties voor 
de productie van drukwerk met behulp van 
FreeFlow® Core en bezorgt u tegelijkertijd 
nieuwe omzet met de productie van 
interactieve digitale en inhoud voor mobiele 
apparatuur voor diezelfde afdrukopdrachten. 
U ontvangt een PDF van uw klant en 
FreeFlow® Digital Publisher converteert 
dit bestand zonder problemen naar een 
digitale indeling met behulp van onze 
nieuwe, browser-gebaseerde software voor 
automatisering van workflows. Geef uzelf een 
voorsprong op de concurrentie met diensten 
over meerdere kanalen waarmee u uzelf 
onderscheidt van de concurrenten en u het 
bereik van uw klanten uitbreidt tot mogelijk 
miljoenen, zo niet miljarden lezers.

…of gewoon in het diepe kunt springen.

Creëren
van inhoud

Document uploaden Automatisering van drukwerk
en e-Pub met FreeFlow® Core

iDrukwerk

Actie gebruiker

Systeemactie

e-Publishing
Dashboard

e-Publications Analyse, Tracking
en Rapportage

On-site-
configuratie

Cloud-
configuratie

e-Publishing-
configuratie

Automatiseert productie van drukwerk X X
Automatiseert productie van webinhoud en 
mobiele apparatuur

X X X

Maakt HTML5-webeditie X X X
Maakt app voor mobiele apparaten voor 
Apple®, Google® Play en Amazon® app stores

X X X

Biedt analysegegevens X X X

Lokale installatie van software (server nodig)1 X

Softwareabonnement2 X X

1Lokale server vereist voor installatie FreeFlow® Core. e-Publishing-dashboard, webedities en Analytics (analysegegevens) 
zijn op de cloud gebaseerd.
2Alle softwarecomponenten zijn op de cloud gebaseerd.

FreeFlow® Digital Publisher
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FreeFlow® Digital Publisher levert dezelfde beelden met hoge resolutie die u van Xerox®-
drukwerk en digitale versies van inhoud kent: scherpe, heldere foto’s, grafisch materiaal en 
tekst, zowel in het originele formaat als interactieve formaten. Een optie voor weergave op 
een of twee pagina’s houdt rekening met de voorkeur van de klant. Dit is slechts één van 
de functies van deze spannende oplossing voor digitaal publiceren.

Creëer met het grootste gemak levendige, 
digitale versies van de documenten die u 
vandaag drukt.

1      Video – verhoog de betrokkenheid van de 
kijkers en breng consumenten ertoe meer tijd te 
besteden aan de digitale editie, door video’s in te 
voegen of gebruik te maken van een ‘blow-in’-stijl 
overlay.

2    Hyperlinks – tekst, beeldmateriaal en 
advertenties kunnen worden gelinkt met pagina’s 
binnen de digitale editie of met websites voor 
e-Commerce.

3    Inhoudsopgave – een lijst van secties en artikelen 
in de digitale editie.

4    Afdrukken – laat de lezers kiezen welke pagina’s 
zij willen afdrukken. (Kan worden aangepast, zodat 
de functie wordt uitgeschakeld voor beschermde 
of door abonnees beheerde inhoud.)

5    Delen – Lezers kunnen een pagina of artikel 
e-mailen, inhoud delen via sociale media en 
een link of widget creëren, allemaal via een 
gemakkelijk menu in de navigatiebalk.

6    PDF-download – laat de lezers een PDF-bestand 
van de digitale editie opslaan. (Kan worden 
aangepast, zodat de functie wordt uitgeschakeld 
voor beschermde of door abonnees beheerde 
inhoud.)

7    Zoeken – lezers kunnen inhoud opzoeken in 
alle uitgaven, of binnen een enkele uitgave. 
Zoektermen worden geaccentueerd, en er wordt 
een miniatuur van elke pagina in de resultaten 
getoond.

8    Posten naar het sociale netwerk – stelt de lezers 
in staat inhoud op de sociale media te plaatsen.

9    Intuïtief navigeren – met de navigatiebalk 
kan de lezer door pagina’s bladeren of naar een 
specifiek gedeelte gaan.

10    Zoom – lezers kunnen de inhoud van een pagina 
vergroten door op het teken “+” in de navigatiebalk 
te klikken.

11    Zoekmachinezichtbaarheid – digitale inhoud 
is zichtbaar voor zoekmachines, waar het 
geïndexeerd kan worden om de vindkans te 
vergroten.

12    Adverteren – uitgevers kunnen door middel 
van de digitale uitgave van hun inhoud inkomen 
genereren met elementen zoals reclame op 
banners en knoppen, rich media-sponsoring, 
voorpagina’s, aangepaste links  
en advertentieservers.

13    Archivering – op een tab ziet u eerdere edities, 
waardoor lezers toegang krijgen tot meer inhoud 
en de bruikbaarheid van inhoud wordt verlengd.
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Met FreeFlow® Digital Publisher worden artikelen automatisch geoptimaliseerd 
voor weergave op de verscheidenheid aan mobiele apparaten van tegenwoordig. 



Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest 
om uzelf met uw bedrijf te onderscheiden 
en uzelf in de markt te positioneren als 
een toekomstgerichte partner en digitale 
opdrachten aan te nemen die anders naar  
de concurrent zouden zijn gegaan

Voor u:
• Word een ‘one-stop’-leverancier van 

gedrukte en digitale communicatie-
uitingen en behaal concurrentievoordeel

• Breid uw mogelijkheden uit, gemakkelijk, 
betaalbaar en zonder te investeren in 
uiterst technische hulpmiddelen

• Behoud uw huidige klanten en verwerf 
meer werk

• Vergroot uw jaarlijkse omzet met digitale 
opdrachten zonder dat u kostbaar IT-
personeel in dienst hoeft te nemen

• Maak gebruik van analyses om samen  
met uw klanten de inhoud te verbeteren  
en kansen voor nieuwe omzet te herkennen

• Verbeter de duurzaamheid van uw 
activiteiten

• Bespaar tijd en geld door het 
automatiseren van de workflows  
voor drukwerk en digitaal 

•  Genereer nieuwe inkomstenbronnen  
en/of verbeter de strategische relevantie  
in de organisatie door opdrachten 
binnenshuis te houden

• Maximaliseer uw winst en laat uw bedrijf 
groeien met service en ondersteuning van 
Xerox

Voordeel voor uw klanten:
• Breid hun bereik uit naar nieuwe afnemers
• Bezorg lezers een indrukwekkende, 

interactieve ervaring
• Creëer een uitzonderlijke ervaring voor uw 

lezers met snelle interactieve toegang tot 
inhoud

• Verhoog de snelheid, de actualiteit en  
de waarde van communicatie-uitingen

• Volg en analyseer communicatiegebruik 
om de inhoud te verbeteren en kans te 
maken op extra inkomsten

• Verhoog de duurzaamheid van uw 
communicatie-activiteiten en voldoe 
daarmee aan bedrijfsdoelstellingen

• Verbeter de bedrijfsresultaten
• Integreer met gemak drukwerk en  

levering op elektronische wijze vanuit  
een enkele bron

Xerox® FreeFlow® Digital Publisher
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