Maatwerktraject Workflow in de Flexo-industrie
De verpakkingsindustrie kent een grote diversiteit aan processen. Flexodrukkerijen spelen daarin een grote rol. Maar
hoe ziet de flexo-workflow eruit? Welke variabelen en normen zijn er? Welke kwaliteitseisen kun je stellen? En hoe
kun je (half)producten controleren? Belangrijk om te weten voor iedereen die werkt met verpakkingen maar ze niet
zelf vervaardigt! De maatwerktraining Workflow in de Flexo-industrie bied je de complete flexo-workflow in
vogelvlucht. Van voorbereiding tot verpakking.
Doel
Je volgt alle fasen van de productie, van voorbereiding
tot aan het uiteindelijke product. Je krijgt meer inzicht
in de grafische terminologie, de beoordeling van
diverse technische stappen en de manier waarop
verschillende processen elkaar beïnvloeden.
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Belangrijke kenmerken hierbij zijn:
• Snelheid van levering
• Efficiency in drukkerij en verpakkingsketen
• Op elkaar afstemmen van processen
• De juiste controles op de juiste momenten
toepassen
• Voorspelbaarheid en herhaalbaarheid
• Kwaliteitsborging
• Markteisen
Indien gewenst kan het maatwerktraject door het
gebruik van verschillende praktijkgerichte cases een
workshopachtig karakter krijgen. GOC heeft de
trainingsinhoud ontwikkeld in samenwerking met de
EFTA.

Procesvariabelen
• Drukvariabelen in relatie tot de verschillende
processen
- Inkoopspecificaties
- Drukvorm keuze
- Inktkeuze
- Substraatkeuze
•

Bewerkingen in relatie tot het eindresultaat
- Planning
- Lamineren
- Lakkeren/overlakken
- Cold/heatseal
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Eindproduct eisen
- Sealen
- Food approved
- Producthoudbaarheid
- Bestendigheden

Onderwerpen die aan bod komen
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Productiefasen
• Orderintake
- Inventarisatie
- Informatie
- Klantbinding
•

Ontwerpfase
- Haalbaarheid
- Auteursrechten
- Vertaling offsetreproducties
- Binnen-/buitendruk

•

Proofing
- Betrouwbaarheid
- Voorspelbaarheid
- Afspraken

Druktechnieken
• Kenmerken
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Eisen
• Kwaliteitseisen in relatie tot de markt
- Ontwikkelingen
- Barcode/RFiD
- HACCP/BRC/IoP
•
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Voor- en nadelen
Beperkingen/toepasbaarheid
Herkenning
Beoordeling

Verpakkingseisen
- Barrière eigenschappen
- Substraat eisen
- Fotospectrometrie

Milieu eisen
• Milieu- en Arbo-vriendelijk produceren

Meer weten over Workflow in de Flexo-industrie?
Neem vrijblijvend contact op met onze binnendienst
via 0318 53 91 11 of e-mail naar binnendienst@goc.nl.

