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Scan Laser investeert in nieuwe finishing on demand oplossingen

Erna Karsten en Sander Jansen bij de nieuwe CP Bourg boekbinder. Beeld: Geert Suidema

Scan Laser uit Zaandam heeft onlangs geïnvesteerd in nieuwe finishing on demand oplossingen. 'Wij
zijn in één keer twee bindmachines rijker', zegt directeur Sander Jansen. 'Die investering was hard
nodig om onze capaciteit verder uit te breiden. We hebben gekozen voor twee verschillende merken:
Horizon en CP Bourg. De Horizon BQ 470 kan probleemloos boeken met een variabele dikte
verwerken en is daardoor ideaal voor kleine oplagen. We hebben deze machine voorzien van een
PUR lijm unit. Deze lijm is zeer geschikt voor gladde papiersoorten en full color afdrukken. Het duurt
wel wat langer voordat de boeken gesneden kunnen worden, maar het resultaat is vaak het wachten
waard. De nieuwe CP Bourg BB3002 driesnijder staat direct verbonden met de snijmachine en
verwerkt automatisch en vooral foutloos, via een barcodering, omslag en boekblok tot een compleet
boekproduct. Deze machine is vooral voor hele kleine oplagen geschikt. Wij maken hier veel
'ééntjes', zoals we dat hier zeggen. Met onze nieuwe aanwinsten kunnen we er voorlopig weer even
tegen aan. Het zijn de meest moderne bindmachines die er zijn. De verschillen met de systemen die
wij gewend waren zijn groot, zowel in productiviteit als kwaliteit. Daardoor zijn wij in staat om onze
on demand geproduceerde boeken een nog betere 'finishing touch’ te geven'.

Over Scan Laser
In opdracht van organisaties die publiceren, produceert Scan Laser on demand informatieproducten.
Een belangrijk onderdeel in het proces is het digitaal drukken van boeken, publicaties, handleidingen
en facturen in (zeer) kleine oplagen. De kracht van Scan Laser is het digitaal beheren van informatie
in combinatie met de volledig geautomatiseerde productieworkflow. De informatie wordt op
verschillende manieren geproduceerd (fysiek en digitaal) en gedistribueerd. Op het gebied van
logistieke dienstverlening is Scan Laser als strategische partner het verlengstuk van klanten
(uitgeverijen en opleidingsinstituten).
Scan Laser produceert dagelijks tussen de 2.500 en 5.000 boeken in een gemiddelde oplage van 3,1.
Voor een brede distributie van de boeken heeft Scan Laser een koppeling met de systemen van
zowel bol.com als Centraal Boekhuis en ook met die van 18 andere webshops. Scan Laser geeft
daarmee invulling aan het totale proces van het online bestellen van informatieproducten tot en met
het on demand digitaal drukken en de aflevering aan de consument.
Meer informatie over Scan Laser vindt u op www.scanlaser.nl
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