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P R E P U B L I S H I N G

Habo DaCosta kiest voor Switch om 
 automatisering verder te verdiepen

Bij drukkerij Habo DaCosta bleef het aanleveren van drukgerede pdf-bestanden 
een uitdaging. Veel klanten vonden het bestaande systeem niet klantvriendelijk 

genoeg. Op de FTP-server kwamen steeds meer moeilijk verwerkbare bestanden 
binnen. Daarnaast worden doorlooptijden steeds korter. Tijd voor actie. Manager 

van de afdeling Prepress Jeroen Schenke koos voor Switch van Enfocus.

Habo DaCosta is een ervaren en modern bedrijf met 
een sterke focus. Dat moet ook wel in de  uiterst 
competitieve wereld van de drukkers van tijdschrif-

ten. Het bedrijf drukt op zijn vellen- en rotatieper-
sen honderden titels en catalogi,  uiteenlopend in 
omvang van 32 tot wel 380  pagina’s. De overgrote 

V.l.n.r. boven: Robert Schooremans, 
Jeroen Schenke. Onder: Jan de Vink,  
Bert van den Berg, Jan Zwijgers,  
Jan Willem Waagenaa



WIFACTS
2 0 1 7  017

NIET FLEXIBEL GENOEG
“Daar waar mogelijk hebben we onze workflow 
geautomatiseerd. De CTP bijvoorbeeld produceert 
voor het overgrote deel onbemand.” Dat zegt 
 Jeroen Schenke. “Een zwakke schakel bleef de aan-
levering en vervolgens geautomatiseerde verwer-
king van pdf-bestanden. We hadden daar wel een 
oplossing voor, maar klanten ervaarden dat sys-
teem als niet klantvriendelijk genoeg. Bestanden 
moesten aan een aantal eisen voldoen - bijvoor-
beeld op het gebied van naamgeving - iets dat niet 
altijd past binnen de workflow van onze klanten.”

Ook bij het aanleveren via de FTP-server liepen 
 Jeroen en zijn team meer en meer tegen de gren-
zen aan om bestanden geautomatiseerd te ver-
werken. “We hebben met tientallen uitgevers en 
ontwerpers te maken met ieder zijn eigen werk-
wijze en wensen. In verband met steeds kortere 
doorlooptijden moeten bestanden ook sneller 
verwerkt worden. Kortom de bestaande oplossing 
voldeed niet helemaal aan de ‘wensen van onze 
klanten’.”

MODULES
Jeroen en zijn team gingen op zoek naar een werk-
bare oplossing en kwamen bij Switch van Enfocus 
uit. “Ik kende het pakket oppervlakkig. We scha-
kelden Wifac in om ons te adviseren over de mo-
dules die voor onze workflow geschikt zouden zijn. 
Uiteindelijk kozen we voor Pitstop Server om direct 
fouten in de bestanden te ontdekken, Connect All 
voor de geautomatiseerde communicatie met de 
klanten en Switch om de PDF-workflow ook weer 
zo veel mogelijk geautomatiseerd aan te sluiten op 
onze bestaande workflow.”

TIJDKRITISCHE PRODUCTEN
Habo DaCosta verkeert met de uitrol van de soft-
ware nog in de testfase. “Door de talloze instel-
lingen hadden we een aardige kluif aan het pakket. 
Je moet die leercurve doormaken. Mede dankzij 
Wifac hebben we nu al een veel beter zicht op de 
legio mogelijkheden. We werken met tijdkritische 
producten. Daarom rollen we de software stap 
voor stap uit. De interne testfase zijn we aan het 
afronden, waarbij in een laatste meeting de punt-
jes op de i worden gezet. Daarna gaan we met één 
of twee klanten kijken hoe alles in de praktijk uit-
pakt. Op basis van de ervaringen tot nu toe ga ik 
ervanuit dat we met deze software de oplossing in 
huis hebben gehaald, waar we al langere tijd naar 
op zoek waren.” 

JEROEN SCHENKE
Manager prepress bij Habo DaCosta in  Vianen  is Jeroen Schenke (1965).   
Hij geeft leiding aan een team van zes mensen dat per week zo’n vijftig  
omvangrijke  orders goed op de plaat moet zien te krijgen. Jeroen  
werkt in totaal zo’n 20 jaar bij  Habo DaCosta. Na zijn opleiding (RTO) tot 
werktekenaar doorliep hij vrijwel alle grafische disciplines: ontwerper, 
vormgever, accountmanager, orderbegeleider, prepress en afterpress.

KEUZE VOOR WIFAC OM KENNIS 
“Ik zocht een speler die zowel kan leveren als informeren. We wisten wat we nodig hadden om aan 
de wensen van onze klanten en die van onszelf tegemoet te komen. Daarbij hebben de specialis-
ten van Wifac ons prima geadviseerd welke modules van Enfocus we wel en welke we niet nodig 
hadden. Ook de integratie met onze bestaande geautomatiseerde workflow verliep probleemloos. 
Wifac is een partner die ons ondersteunt bij het opleiden om alles uit de software te kunnen halen 
wat erin zit.”

www.habodacosta.nl
www.enfocus.com

meerderheid voor de Nederlandse markt, maar 
ook met titels voor België, Groot-Brittannië en 
de Verenigde Staten. Bij de drukkerij werken zo’n 
zeventig mensen. De drukkerij en afwerking in 
drieploegen, de rest - waaronder de prepress - in 
dagdienst.


