
Zelfstandig in een paar stappen 
naar een eindresultaat!



Drukwerk automatisering  
(database publishing)

Creativiteit is niet te automatiseren, 

maar verder kan de computer bijna alle 

marketingprocessen overnemen. 

Dat geeft meer grip op de wirwar van 

acties, reduceert het aantal fouten en 

kan de helft schelen op de kosten.

Mediadoc biedt u een systeem waarmee 

u middels database publishing snel en 

vakkundig volledig geautomatiseerd uw 

uitingen kunt produceren. 

Vanuit dit systeem beheert u al uw 

uitingen. Denk hierbij aan voorbeelden als 

brochures, flyers, catalogi, advertenties, 

visitekaartjes, enz.

Wat is drukwerk 
automatisering

Bij drukwerk automatisering (database 

publishing) automatiseert u zoveel 

mogelijk handelingen welke nodig zijn 

om een drukklaar document samen te 

stellen. Veel handelingen die u vroeger 

handmatig moest uitvoeren, of laten 

uitvoeren door een DTP’er of vormgever 

worden overgenomen door software. 

Dit bespaart u tijd en kosten. 

Voordelen drukwerk 
automatisering

Eén bron voor alle publicaties
Alle informatie wordt eenmalig 

onderhouden in een database. 

Vanuit deze database worden de digitale 

en papieren publicaties gegenereerd 

en is uw informatie altijd up-to-date en 

consistent in alle uitingen.

Razendsnelle (automatische) opmaak 
van publicaties
De opmaak is geheel automatisch en 

daardoor vele male sneller dan wanneer 

dat handmatig zou gebeuren.

Onafhankelijkheid van derden
U hoeft voor het opmaken van uw 

catalogus of internetsite geen beroep 

meer te doen op een (dure) reclame- of 

opmaakstudio. U kunt het proces volledig 

“in huis” beheren.

Tijd- en kostenbesparing
Door de hoge graad van automatisering, 

minder onderhoud, correcties en de 

kortere (interne) communicatielijnen 

spaart u zowel intern als extern 

aanzienlijke tijd en kosten uit.

Eén lay-out voor alle talen
Er hoeft maar eenmalig een lay-out 

definitie te worden gemaakt die voor 

meerdere talen kan worden gebruikt. 

U hoeft bij het publiceren van een  

andere taal alleen de juiste taal in de 

database te selecteren en de gewenste 

lay-out te kiezen.

Selecties
In een database kunnen bepaalde 

gegevens geselecteerd worden waardoor 

alle mogelijke verschillende publicaties 

kunnen worden samengesteld. 

Hierdoor is het eenvoudig klantspecifieke 

informatie te publiceren, zowel voor het 

web als voor drukwerk.
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Kies template

Hier kiest u de template 

van het document wat 

u wilt gaan maken. 

Deze templates zijn 

gemaakt op basis van 

uw eigen aangeleverde 

bestanden, er verandert 

niets aan de vormgeving.

Bewerk inhoud

U kunt zovaak u wilt 

wijziging doorvoeren in 

het document. De vaste 

huisstijlelementen zitten 

vast in de templates. 

Op deze manier hoeft u 

zich geen zorgen te maken 

over de kleuren, 

lettertypen en resoluties 

van de afbeeldingen.

Bewaar en bestel

Als de wijzigingen zijn 

doorgevoerd wordt het 

document opgeslagen. 

Het komt in het overzicht 

van documenten te staan 

waar u altijd bij kunt. 

U kunt nu ook het 

document downloaden 

of bestellen.

Nieuw document samenstellen

kies een template

een kant en klaar document  
in 3 eenvoudige stappen

Document bewerken
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Wilt u graag eens van gedachten wisselen of bent u 

geïnteresseerd in de mogelijkheden van MediaDoc,  

neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Mediadoc is een handelsnaam van The Publishing Factory BV

The Publishing Factory BV

Zeilmakersstraat 3e

8601 WT  Sneek

Telefoon: +31 (0)515 44 55 58

info@mediadoc.nl

Contactpersoon:

Marco Molhoek

m.molhoek@mediadoc.nl 

www.mediadoc.nl


