
Bdoc Production is de omgeving waar de documenten van de Bdoc
Suite-oplossing worden geproduceerd. Bdoc Production bestaat
uit de technische modules Bdoc Web (productie-middleware),
Bdoc Prod (productiemodule) en Bdoc Edit (sturing van taken en
productiewachtrijen) en zorgt voor een opsplitsing in batches,
de verdeling van de last, de productie van meerdere formaten en
documenten, en de opvolging van de verwerking van massa- en
transactieproductie.

Bdoc Production gebruikt de documentmodules die met Bdoc Design
of Bdoc WebDesign zijn ontwikkeld.

Bdoc Production bezorgt de technische teams een volledig en
gestructureerd zicht op de productie van de documenten en stelt hen
in staat om op elk gewenst moment tijdens het proces in te grijpen. 
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BDOC PRODUCTION

Met Bdoc Production kunt u de inkomende gegevensstromen
(onbewerkte documenten en XML) en de bijbehorende
productietaken verwerken. Daarnaast produceert de oplossing de
documenten of de batches van documenten in overeenstemming
met de instellingen die voor elke taak werden gedefinieerd.

Bdoc Production beantwoordt niet alleen aan de eisen voor de
productie naar aanleiding van een transactie, maar ook aan de
mailingbehoeften voor honderden of duizenden documenten of de
industriële productie van miljoenen documenten (ADF), ongeacht
het productieformaat (DOCX, PDF, PDF/A, HTML, HTML5, AFP,
Postscript, PCL enz.) of het distributiekanaal (lokaal of centraal
afdrukken, e-mail, webintegratie, archivering enz.) dat daarbij wordt
gebruikt.

Eenvoudige en intuïtieve vakspecifieke interface

Bdoc Production biedt een volledige en stabiele omgeving 
voor de productie, de supervisie en de distributie van de 
Bdoc Suite-documenten. De oplossing kan aan de Bdoc 
Online-module (link naar Bdoc Online) of andere externe 
systemen worden gekoppeld om de functies ervan verder 
uit te breiden.

Volledige sturing van de productie

Transactioneel



Stad Lausanne  : « De Bdoc Suite voldoet niet alleen aan onze verwachtingen
op technisch en functioneel vlak, maar bleek ook de meest gebruiksvriendelijke en
stabiele oplossing. Hiermee kunnen we niet alleen onze webpublicaties, maar ook

onze uitgaven voor massaproductie in onze printcentra beheren »
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‘‘De technische voordelen van de Bdoc Production

BDOC PRODUCTION

• Eenvoudige triggeren van de productie in opdrachtregel
• Massaproductie in servermodus
• Ondersteuning van PDF, DOCX, HTML (e-mail), HTML5, AFP, Postscript, PCL
• Architectuur op maat van multiprocessoren die progressieve opschaling van productiecapaciteiten mogelijk maakt
• Eenvoudige installatie

Een volledig parametreerbare productie Eenvoudige integratie in uw bedrijfsomgevingen

De ‘taken’ van Bdoc Production zijn via een interface
in Bdoc Edit of rechtstreeks via configuratiebestanden
toegankelijk: productieformaten, indeling in batches,
dubbele teruggave van batches, enz. 

Bdoc Production wordt geïntegreerd in de applicaties en 
de documentproductieketens dankzij een eenvoudige 
opdrachtregel of door oproepen van Web Services en 
API Java of .Net. De gestructureerde opvolgings- en 
logbestanden die door de omgeving worden voortgebracht, 
kunnen door andere toezichts- en waarschuwingstools 
worden geïntegreerd en geanalyseerd.


