VarioPrint 140 series TRAINING
Het gehele documentproces wordt in kaart gebracht en samen met de trainer onderzoekt u de
meest efficiënte manier van werken. Dit in combinatie met alle soft- en hardware producten die
aanwezig zijn op uw repro.
Kennis van het product in relatie tot uw documentstromen
Na deze training zijn de deelnemers in staat printopdrachten in één keer goed te verwerken die
vanuit PRISMAprepare, PRISMAdirect, PRISMAproduction en de VarioPrint-printerdrivers naar de
machine verstuurd worden. Tevens zijn de deelnemers in staat complexe opdrachten uit te voeren
en kunnen zij de machine op een zo effeciënt mogelijke manier inzetten, zodat het optimale
resultaat behaald kan worden met een minimum aan stilstand of foutafdrukken.
Naast het gebruik van de printer wordt ook stilgestaan bij het onderhoud van de configuratie. Dit
om u snel weer op weg te helpen na een storing. Indien nodig zal dit plaatsvinden in samenspraak
met een helpdesk- medewerker van Canon. Dit biedt u garantie voor optimale beschikbaarheid
van de apparatuur.
Inhoud
De training ten behoeve van de Key Operators is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
• Basisvaardigheden.
• Uitleg over de opbouw van de machine, de printer, het bedieningspaneel, het traject van
de opdrachten, de weg die het papier (ontvangstmateriaal) aflegt en de te gebruiken
materialen waarop afgedrukt kan worden.
• De beheerfuncties.
• Jobs activeren vanuit het bedieningspaneel, de organisatie van verschillende
ontvangstmaterialen en het beheer van de mediacatalogus.
• Het gebruik van het planbord van de machine om een efficiënte productie te waarborgen.
• Instellingen veranderen.
• Key Operator Maintenance (KOM).
• Het verhelpen van kleine storingen in het papiertraject, bijvullen van toner, nietjes en
papier.
• Mediacatalogus aanmaken en gebruiken.
• Variabele Data Printen.
Voor wie
De training is bedoeld voor Key Operators die verantwoordelijk zijn voor de printproductie op de
VarioPrint. Daarnaast zullen zij de configuratie onderhouden en tevens kleine storingen verhelpen,
indien nodig in samenspraak met een Canon helpdeskmedewerker.
Waar en wanneer
De training vindt plaats bij u op locatie. Dit wordt gepland in onderling overleg met u en het Canon
Opleidingscentrum.
Tijdsduur
De trainingsduur is 1 dag, van ca. 09.30 uur tot 15.30 uur. De training wordt gegeven aan maximaal
3 personen.

Voorkennis
Voor het volgen van de training achten wij enige pc-kennis en -ervaring noodzakelijk.
Certificering
Na het doorlopen van de Key Operator opleiding bent u een gecertificeerd Key Operator voor uw
Canon product.
Goed om te weten
Omdat de training in uw organisatie plaatsvindt, zal de benodigde Canon apparatuur
aangesloten moeten zijn op het netwerk en via een pc waarop de juiste software is geïnstalleerd
en die voor de duur van de training beschikbaar moeten zijn.
En, een absolute must, de cursisten dienen de training ongestoord te kunnen volgen. Tijdens de
training kan een groot deel van de productie gewoon doorgaan, omdat de trainer zoveel mogelijk
gebruik maakt van uw praktijkopdrachten.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en om u (uw cursisten) aan te melden, kunt u contact opnemen met het
Canon Opleidingscentrum. U kunt een e-mail sturen naar pmo@canon.nl.

