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Digitaal printen:

Mogelijkheden &
Toekomst perspectief

Hubert de Koning

Understanding your challenge



Inhoud 

• Printforce 

• Marktontwikkelingen, trends en modellen

• Integratie CB en Printforce

• Toekomst



Printforce

• 2006: Strategische focus -> Single Copy POD

• Boeken, tijdschriften/journals van alle uitgevers naar DC’s en 

eindklanten (85% buiten NL):

‒ Productie (24/5) rotatie en vellen

‒ E-warehouse (PDF bestanden)

‒ Wereldwijde distributie



2017 in cijfers 

• 520.000 boek titels (ISBNs)

• 190.000 tijdschriften issues (ISSNs)

• 80.000 publications (non ISBN)

• 3 miljoen boeken (gelijmd)

- 2 miljoen paperback

- 1 miljoen gebonden

• 1 miljoen tijdschriften 

• 1 miljoen orders



Productie
Verschillende kwaliteiten beschikbaar

Inkjet voor 90% van de producten

Hoge kwaliteit voor speciale producten

Speciale bindwijzen

Gebonden boek met ronde of rechte rug

Genaaide boeken

Boeken met bedrukte schutbladen/stofomslag

Variabele data

Gepersonaliseerd: Namen en/of logo’s

Link met E: Boeken voorzien van PIN (web code)

40 papier specificaties beschikbaar



Ontwikkelingen markt

• Voorraden verlagen

• Totale kosten in de keten verlagen

• Leverbeschikbaarheid steeds belangrijker

• Nieuwe modellen zijn noodzakelijk



Markt: OCW rapport (dec ’16)

Basis: 13 uitgevers - 2.488 titels

• 10% van de titels genereert 53% van de omzet

• 9% van de titels genereert 75% van de nettowinst 

• Bij oplageklasse 500-2.000 is 40/50% onverkocht

• 64% van de titels maakt verlies



Leverbaarheid is key

• GFK onderzoek: bij herdruk 

bestelt 1 op 3 klanten

• 300 ex in nota =                

600 ex gemist! 



Modellen

• POD

• Short Print Run

• Offset

• Hybride modellen

Single copy 
POD

Short Print 
Run

Offset



Ontwikkelingen Printforce

• Nieuwste printers en bindmachines

• Bredere papierrol: “3UP”, dagelijks volume bundelen

• Doorontwikkeling inkjet kwaliteit

• Blenden van content/personaliseren

• Pin/web codes toevoegen

• Productiecapaciteit verdubbelt



Integratie CB & Printforce

• Één geïntegreerde dienstverlening 

• Verkorting keten: sneller bij klant

• Groter volume ↑: kosten ↓

• Short Print Run 24 

• Bep POD / SPR / Offset verschuift



Integratie CB & Printforce

CBonline gemak in beheer: 

• POD actief zetten

• SPR bestellen

• SPR24 bestellen

• Automatisch herbevoorraden

• Kosten direct zichtbaar



Toekomst

• SPR24 verder uitbreiden

• Hybride modellen POD > SPR > offset

• Verdere integratie CB & Printforce

• Variabel oplagemanagement



Vragen?


