
Agora é mais fácil estimar os custos 
dos seus trabalhos – mesmo antes de 
imprimir uma página.

Xerox® Toner Estimation Tool
Quando precisar de mais informações 
acerca dos seus documentos a cores.

Sistema de impressão de 
alimentação contínua a cores 
Xerox® 490/980™
Descrição da tecnologia

Com o utilitário Xerox® Toner Estimation Tool, pode obter 
informações sobre os consumíveis a nível do trabalho que o ajudam 
a estimar os custos e a criar orçamentos. Concebido pela Xerox 
especificamente para utilização com o sistema de impressão de 
alimentação contínua a cores Xerox® 490/980™, este utilitário flexível 
estima a área de impressão e a utilização de toner a partir de um PDF 
da sua aplicação.



Tão fácil que irá obter os 
números que pretende, em 
menos que nada
Pode ver como é fácil calcular o toner que 
irá consumir com as suas aplicações a 
preto e branco e a cores com o nosso Toner 
Estimation Tool. 

Pode fazer rapidamente o upload de 
ficheiros PDF através do seu browser de 
internet para avaliação.  O seu ficheiro pode 
ser processado utilizando um processador 
potente de alta velocidade que emula o 
controlador do Xerox 490/980™ Colour CF. 

Pode seleccionar um dos três modos de 
processamento no controlador do Xerox 
490/980™ Colour CF: Cor do dispositivo, 
Simulação de tinta ou modo P/B. 

A estimativa online leva apenas alguns 
minutos e o resultado dessa estimativa 
pode ser descarregado para o seu PC para 
utilização.

Pode visualizar os resultados no formato 
que lhe seja mais conveniente. Os resultados 
são gerados como ficheiro .txt, ficheiros 
delimitados por tabulações que podem ser 
importados facilmente para a sua folha de 
cálculo ou para outra aplicação. 

Controle cada uma das páginas 
que imprime
Utilize as informações de consumo de toner 
fornecidas pela Toner Estimation Tool para 
determinar o custo provável da execução de 
um trabalho. Saber quanto toner será gasto 
na página antes de imprimir, permite-lhe 
optimizar com conhecimento o consumo de 
toner.

Cálculos rápidos facilitam a estimativa 
do custo de impressão

Os seus dados são mantidos 
em segurança.
Para manter as suas informações 
sensíveis em segurança, o Toner 
Estimation Tool do Xerox 490/980 
Colour CF lê os dados, processa-os 
e depois elimina-os. Não mantém 
quaisquer cópias e só estão disponíveis 
para download os resultados da 
análise. 
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Neste exemplo, os resultados 
são apresentados numa folha 
de cálculo do Microsoft® 
Excel, com uma descrição da 
área impressa e da utilização 
de toner do trabalho página a 
página e, depois, o total.

Especificações

• Upload de ficheiros PDF até 50 MB
•  O PDF deve ser compatível com o 

PDF versão 1.7 Extensão Nível 3 
(Adobe Acrobat 9) 

•  Versão(ões) do browser de internet 
suportadas:

 –  Microsoft Internet Explorer® 7.0 
ou superior 

• Mozilla® Firefox® 3.5 ou superior 
• Google Chrome™ 4.0 ou superior 
• Opera™ 10.0 ou superior 
• Safari® 4.0.5 ou superior


