
Voor degenen die universiteit lopen of gelo-
pen hebben in het Antwerpse, zal de naam  
Universitas zeker bekend in de oren klin-
ken, want al meer dan 45 jaar verzorgen 
zij de cursusdienst voor de academische 
sector in Antwerpen. Waar boeken vroe-
ger via bestelformulieren besteld werden, 
gebeurt dit vandaag via online bestelplat-
formen. Studenten kunnen de bestelde 
boeken aan huis laten leveren of afhalen 
in de Universitas-winkel of in een tijdelijke  
pop-up store op de campus. Verder heeft  
Universitas ook nog een printstore in het cen-
trum van Antwerpen, waar iedereen terecht-
kan voor druk- en printopdrachten in zwart-
wit of kleur. Maar daar houdt het niet op, 
want ook kmo’s, opleidingscentra, uitgeve-
rijen en multinationals kunnen bij Universitas  
terecht voor allerhande drukwerk, gaande van 
naamkaartjes tot posterformaat printing.

Long lasting business partnership
Dat de nieuwe machines opnieuw van Canon- 
makelij zijn, is geen toeval, zegt Tom Van  
Uffelen. ‘We hebben al jaren een goede relatie 
en business partnership met Canon en daar 
zijn meerdere redenen voor. Eerst en vooral 
denken zij met ons mee en bieden zij oplossin-
gen aan die ons echt vooruithelpen. Daarnaast 
is de kwaliteit van zowel de machines als het 
drukwerk dat ze produceren van onberispelijke 
kwaliteit en last but not least is er het ser-
viceaspect. Ook al zijn het zeer degelijke appa-
raten, soms gaat er wel eens iets stuk en als je 

dan kan rekenen op een snelle en goede ser-
vice, dan is dat goud waard en al zeker met de 
heel korte deadlines die wij hanteren.’

Verdubbeling van de kleurcapaciteit
Met de instal lat ie van de imagePRESS 
C10010VP, verdubbelt Universitas haar 
kleurcapaciteit. Tom: ‘Jaarlijks besteden wij 
zo’n 250.000 euro aan offsetdrukwerk uit om-
dat het digitaal drukken van hoge volumes nog 
te duur is. Maar met de toch al jaren aan de 
gang zijnde tendens naar kleinere volumes, ko-
men wij met digitaal steeds beter uit de hoek. 
In de academische wereld zien we ook een 
duidelijke kentering van zwart-wit naar kleur. 
Kleine volumes én snel leveren is nu eenmaal 
onze specialiteit en daarvoor is digitaal ge-
woon de beste oplossing. Om die reden is de 
nieuwe kleurenpers online gekoppeld aan een 

Plockmatic afwerkingsunit, zodat het print-
werk mooi afgewerkt en klaar voor verzending 
uit de machine komt.’

Less is more
Waar Universitas voordien zeven zwart-wit 
productieprinters in gebruik had, zijn dat er nu 
nog zes, inclusief de nieuwe varioPrint 6330 
Titan. Tom verduidelijkt: ‘Het gezegde “less is 
more” is hier duidelijk van toepassing, want de 
nieuwe zwart-wit printers zijn gewoon sneller 
en beter dan de voorgaande generatie. Voor 
sommige publicaties misschien wat overkill op 
kwalitatief vlak, maar wij gaan gewoon con-
sequent voor de beste kwaliteit zonder dat er 
keuzes moeten worden gemaakt. Die filosofie 
werkt en een bijkomend voordeel is dat we ons 
over dat aspect geen zorgen hoeven te maken. 
Dit maakt het leven voor iedereen in het bedrijf 
een stuk eenvoudiger.’

Universitas bevestigt vertrouwen  
in Canon printoplossingen 

V.l.n.r. Canon Sales Manager Professional Print Gaëtan Lutgen en Universitas zaakvoerder Tom Van  
Uffelen met echtgenote Evi Van Berckelaer bij de Canon imagePRESS C10010VP.

Meer informatie over Universitas en Canon printoplossingen vindt u op www.universitas.be en www.canon.be 

De Universitas inkomhal.

Met de recente installatie van twee 
nieuwe Canon productieprinters, heeft  
Universitas opnieuw de nodige adem-
ruimte gecreëerd in de productieafdeling. 
Concreet gaat het om een imagePRESS 
C10010VP digitale kleurenpers en een 
varioPrint 6330 Titan zwart-wit produc-
tieprinter. Zaakvoerder Tom Van Uffelen: 
‘Book of one is voor ons dagelijkse kost 
en om dat te realiseren moet je niet alleen 
over degelijke machines beschikken, maar 
ook het IT-gebeuren moet van hetzelfde 
niveau zijn. In beide gevallen hebben wij 
met Canon de perfecte partner gevonden. 
Een echte win-win!’
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