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Voor meer informatie neem dan contact op met Frank Bruin

begeleiding en examen onder een dak
iSo 12647-2 

atéCé graphic Products, Partner van Fogra

AtéCé Graphic Products is officieel door de Fogra gecertificeerd als Partner voor het Process Standard Offset 

(PSO) ISO 12647. Wij zullen namens de Fogra de ISO 12647 examens begeleiden en afnemen.

Waarom certificeren? 

Tegenwoordig vragen uw klanten steeds meer om een constante drukkwaliteit. Dit betekent dat  

de klant niet alleen bij een eenmalige order die kwaliteit verlangt, maar ook bij een herdruk. 

Het ISO 12647 certificaat laat uw klanten zien dat u een constante kwaliteit kunt garanderen. 

 

Aanbestedingen worden vaak vergeven aan drukkerijen met het ISO 12647 certificaat.  

Op sommige aanbestedingen is het niet mogelijk om in te schrijven zonder een ISO 12647 certificaat.

Standaardisatie

Voordat een drukkerij op kan gaan voor het ISO 12647 examen is het van belang dat alle onderdelen van het 

drukproces eerst worden gestandaardiseerd. Door standaardisatie gaat het kennisniveau van alle betrokkenen 

omhoog, wordt de kwaliteit beheersbaar en controleerbaar en worden de kans op fouten gereduceerd.  

Het alom bekende vingerwijzen binnen een drukkerij zal veranderen in een oplossingsgericht gesprek. 

Wij helpen u graag om uw drukkerij te standaardiseren! 

* Prijzen gelden alleen voor het examen. Excl. 21% BTW. Certifcaat is 2 jaar geldig

Standaardisatie van uw drukkerij 
is de basis voor een constante drukkwaliteit.  

Met een Fogra PSO ISO 12647-2 certificaat
kunt u ook uw klanten overtuigen  
van uw constante drukkwaliteit!

Standaardisatie legt de basis,
het ISO 12647 certificaat maakt het af.

providing onsite support for the 
certi�cation according to 
‘Process Standard Offset’ [ISO 12647]

Partner of

Prijzen iSo 12647-2 examen* 
 
Fogra members: Prijzen tussentijds examen na 1 jaar

≥ 21  € 3.000 1 machine € 500 

< 20 € 2.200 1 machine € 500   

  € 5.500 2 machines € 1.000

  € 2.000 Alleen prepress € 150

non Fogra members:

  € 4.800 1 machine € 700

  € 7.500 2 machines € 1.400 

  € 3.000 Alleen prepress € 200 


