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Uw volledige drukproces 
overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk in beeld

Als grafisch bedrijf  streeft u naar drukwerk van de bovenste plank.  
U weet even goed als ons dat de kwaliteit van uw drukopdrachten 
afhankelijk is van verschillende factoren. En dat het niet altijd 
eenvoudig is om deze parameters allemaal tegelijk op te volgen. 

Printspector van Conics brengt ze samen in één overzichtelijke en 
gebruiksvriendelijke SAAS oplossing. De gegevens zijn beschikbaar 
in de cloud, waardoor u altijd en overal een up-to-date en transparant 
zicht heeft op de performantie en kwaliteit van uw productievloer. 
Hiermee kunt u uw drukprocessen continu bijsturen en optimaliseren. 
Kortere set-up tijden, minder downtime en een snellere productie 
zorgen voor een lagere productiekost en hogere rendabiliteit.

Wij vinden het belangrijk om u ook een concreet beeld te geven van 
hoe het eruit ziet en hoe het in zijn werk gaat. Daarom maken we u 
wegwijs in Printspector en de belangrijkste functionaliteiten van het 
softwaresysteem. Zo kunt u ontdekken welke meerwaarde het heeft 
voor uw grafisch bedrijf.

Met Printspector  
heb ik ons   hele 

printproces binnen 
handbereik.



Printspector connecteert probleemloos met uw 
productievloer en brengt alle data in kaart die de 
kwaliteit van het drukproces beïnvloeden. Deze 
gegevens worden opgehaald uit de ganse organisatie, 
waardoor u een zeer volledig beeld krijgt van alle 
parameters: deze gaan van kleurkwaliteit van uw 
machines naar uw tijdsbesteding aan de pers, van het 
grondstoffenverbruik naar de staat van uw rasterwalsen 
of persen. 

Ook andere kwaliteitsgegevens die voor een klant 
belangrijk zijn, kunnen zo gemeten en bewaard worden 
(bv. vochtigheid). Via eenvoudig te installeren IoT-
modules (internet of things) kunnen nieuwe parameters 
gemeten en bewaard worden per drukopdracht, om zo 
tot nog betere kwaliteitsanalyses te komen. 

Gebruikt u al verschillende andere kwaliteitssystemen 
in uw organisatie? Dat hoeft geen probleem te zijn, 
want Printspector connecteert er naadloos mee: alle 
gegevens worden samengebracht in één overzichtelijk 
en gebruiksvriendelijk systeem. Zo hoeft u geen 
verschillende systemen meer apart te consulteren. Het 
reduceert niet alleen de kans op fouten maar levert ook 
tijdswinst voor uw operatoren op!

Beschikt uw organisatie nog niet over de nodige tools 
om de kwaliteitsparameters op te volgen? Conics helpt 
u graag verder; we werken hiervoor samen met ervaren 
leveranciers van zowel hard- als software. 

Alle data die het 
drukproces beïnvloeden 
verzameld



Op basis van de verzamelde gegevens beoordeelt Printspector 
de data en de drukkwaliteit. Met een eenvoudige kleuraanduiding 
laat Printspector u meteen zien welke parameters ondermaats of 
afwijkend scoren. Ook ontbrekende data wordt u gesignaleerd, 
zodat u meteen kunt bijsturen. 

Daarnaast kent het systeem de drukopdracht een bepaalde 
kwaliteitsscore toe. Elke bijsturende actie die u onderneemt, kunt 
u meteen ook toevoegen als ‘gebeurtenissen’ aan de verzamelde 
gegevens (bv. onderhoud van de drukpers, toevoegen van een 
PMS-kleur). Dit laat u meteen zien wat de impact is van deze actie 
op de drukkwaliteit.

Onze dashboard module laat u toe statistieken te trekken van 
een bepaalde drukopdracht of van de volledige productievloer. 
Hiermee kunt u bepaalde onderdelen bijsturen en optimaliseren, 
wat uw Overall Equipment Efficiency (OEE) verbetert.

Integratie met uw 
ERP of MIS

Beschikt u over meerdere geografische sites? Ook dat 
is geen probleem! Printspector is specifiek gecreëerd 
om verschillende sites te linken met elkaar om zowel 
individuele als gecombineerde views te generen van 
uw productie. Zelfs met verschillende lokale set-ups 
kunnen we geüniformeerde views generen om uw 
afdelingen maximaal met elkaar te kunnen matchen op 
1 of meerdere dashboards.

Deel uw data ook meteen met uw klanten en 
leveranciers via ons Scotty platform of uw eigen 
klantenportaal.

Beoordeel uw efficiëntie



Over ons

Printspector wordt mogelijk gemaakt door Conics, 
een bedrijf dat zich richt op softwareontwikkeling en 
bedrijfsconsultancy, gespecialiseerd in en gericht op 
de grafische industrie. Conics heeft meer dan 25 jaren 
ervaring in het maken, aansluiten en implementeren 
van softwareoplossingen voor grafische organisaties 
zoals drukkerijen, converters, brand owners en private 
label producenten.

Conics nv 
Tiendelaan 5a, 8900 Ieper 
info@conics.be 
+32 (0) 486 73 72 52 | +32 (0) 495 63 87 98

Een meerwaarde vanaf dag één 

Printspector is ontwikkeld om de in uw bedrijf beschikbare parameters op een zeer 
snelle manier te capteren en visualiseren. Zo krijgt u snel een overzicht van uw 

huidige efficiëntie. In een volgende fase kunnen we uw kwaliteitscriteria analyseren en 
opkrikken, om zo stap voor stap meer complexiteit in de applicatie toe te voegen. Het 
rendement van uw productieproces wordt op die manier stelselmatig opgedreven  en 

haalt u het maximum uit Printspector voor uw bedrijf.  

Als u dat wenst, kunnen wij u bijstaan in deze oefening: Dankzij onze jarenlange 
ervaring in de grafische industrie, kunnen we u helpen uw bedrijfsprocessen te 

optimaliseren. Met een beter drukproces én een directe toegang tot uw drukgegevens, 
heeft u continue de vinger aan de pols op uw productievloer.


