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Prepare-se para acelerar os seus 
trabalhos de prepress.
E se conseguisse preparar os seus trabalhos de impressão de forma mais 
rápida e fácil? E se conseguisse reduzir o tempo necessário para preparar 
mesmo os trabalhos mais complexos? O FreeFlow Express to Print é uma solução 
de workflow rentável que aumenta a sua produtividade, abordando os sintomas 
comuns que originam os congestionamentos. Graças à sua interface visual intuitiva, 
basta clicar no botão do rato para realizar funções de job ticketing e prepress. 

Faça imposição e finalização de aplicações tais como cartões de visita, brochuras, 
livros e manuais de forma mais consistente e eficaz – para que possa manter 
a produção sempre activa. É tão fácil de utilizar, que mesmo os utilizadores 
inexperientes se tornam especialistas. Se pretende melhorar a sua produtividade e 
rentabilidade, porque ainda imprime sem ele?

Programação simplificada 
do trabalho.
Converte directamente ficheiros TIFF, JPEG, 
PostScript®, EPS, RDO, e Microsoft® Office 
(Word, PowerPoint®, Excel®, e Publisher*) para 
true Adobe® PDFs, bastando abri-los no 
Express to Print. Pode também converter 
ficheiros de qualquer aplicação para Adobe 
PDF e enviá-los automaticamente para o 
Express to Print.** Combine automaticamente 
vários ficheiros num único e realize tarefas tais 
como adicionar separadores personalizados, 
inserir páginas, capas, códigos de barras, 
numeração de página e carimbos sequenciais 
(Bates), bastando arrastar e largar (drag-and-
drop). Esta ferramenta não é apenas rápida, é 
também inteligente – seleccione a sua 
impressora Xerox® e o Express to Print 
apresenta apenas as opções que essa 
impressora tem disponíveis. 

Job ticketing visual. 
Uma interface intuitiva e muito visual, 
permite-lhe ver e preparar trabalhos na mesa 
de trabalho, assegurando a sua exactidão 
antes de os enviar para a impressora. Clique 
para pré-visualizar qualquer página à medida 
que prepara os seus trabalhos com 
separadores, capas, início de capítulo e outros. 
Mantenha a qualidade de impressão e a 
consistência trabalho após trabalho. Veja o 
trabalho em visualização de página, 
impressora ou leitor. Graças à sua operação 
lógica e intuitiva, o Express to Print é ideal para 
trabalhos ocasionais e operadores com menos 
experiência. Reduz o tempo de treino, número 
de aplicações de software e os passos 
necessários para realizar actividades simples 
de prepress. 

Automatização baseada 
em modelos.
A preparação dos trabalhos é feita sem trabalho 
manual e sem conjecturas utilizando mais de 
50 modelos previamente definidos. Os modelos 
automatizam os trabalhos repetidos 
frequentemente, programação morosa e tarefas 
de rotina tais como imposição e opções de 
finalização. Antes de enviar o seu trabalho para 
impressão, poderá ver uma prova virtual, para 
que possa produzir livros, manuais, newsletters, 
postais, posters e outros com grande facilidade 
e precisão. Existem mesmo modelos especiais 
para Pre-K–12 e aplicações legais, desenhados 
para trabalhar com as impressoras digitais 
Xerox®. Pode também criar e distribuir os seus 
próprios modelos personalizados, para que os 
trabalhos sejam preparados de forma rápida e 
consistente de acordo com as suas 
necessidades.

Modelos que poupam tempo.
Os modelos Express to Print dão velocidade e consistência ao seu workflow, ajudando-o a ultrapassar os desafios resultantes de operadores com 
vários níveis de aptidão, elevados tempos de execução ou locais dispersos. Estes variam desde trabalhos universalmente comuns até aos 
frequentemente usados em determinados mercados. Por exemplo, os modelos criados para Pre-K–12 e área legal, incluem o seguinte:

Cartões de visita Brochuras 
dobradas em C

Postais Newsletters Programas de 
eventos especiais

Calendários Panfletos

*Requer software opcional MS Office 2003 ou 2007. **Requer software opcional Adobe Acrobat®.



Tudo isto origina um workflow mais fácil – desde o início.
Pode ser você próprio a instalar o Express to Print no seu computador Windows® – não existe 
programação complicada. E como não reside num servidor, não consome recursos necessários 
para processar e rasterizar os seus trabalhos. Criado para trabalhar exclusivamente com 
impressoras digitais Xerox®, o Express to Print irá aumentar a produtividade do workflow a cores e 
a preto e branco.

Ver para crer.
Use os modelos integrados do Express to 

Print para optimizar um trabalho 

repetitivo tal como cartões de visita. Ou 

crie os seus próprios modelos 

personalizados para outras aplicações 

trabalhosas. Crie um livro com 

separadores, capas, inserções e 

encadernação – tudo através da interface 

visual fácil de usar do Express to Print. 

Quaisquer que sejam os trabalhos que 

imprime hoje, ou queira imprimir 

amanhã, verá como o Express to Print 

torna o seu workflow mais fácil e rápido.

Descubra como pode realizar mais 
trabalhos para os seus clientes 
tornando-se mais produtivo todos 
os dias. 

A ferramenta de prepress rápida e fácil de usar.

Trabalhos activos. Abra formatos de ficheiro 
nativos e converta-os automaticamente para PDF; 
junte vários ficheiros num único.

Modelos automatizados. Seleccione entre 50 
modelos integrados (vários numa folha, booklets, 
etc.) e aplique automaticamente quaisquer opções 
de imposição e finalização ao seu trabalho.

Impressora de destino. Ligue-se a todas as suas 
impressoras digitais Xerox®, depois escolha onde 
pretende imprimir. 

Interface visual interactiva. Pré-visualize 
dinamicamente os seus trabalhos à medida que os 
cria.

Ícones de preparação. Usando ícones facilmente 
identificáveis, clique em adicionar capas, 
separadores, inserções, marcas de água e números 
de página – o seu trabalho será actualizado 
automaticamente na interface visual.

Personalização dos separadores Crie separadores 
com etiquetas rápida e facilmente utilizando 
funções de formatação e estilo que integram 
automaticamente informação no job ticket. 

Selecção de Job Ticketing . Seleccione parâmetros 
de impressão e finalização ou adicione notas especiais 
do trabalho ou mensagens banner. 

Opções de pré-visualização. Seleccione para pré-
visualizar por página, impressora ou leitor.

Imprimir. Escolha imprimir, gravar na impressora ou 
imprimir para ficheiro.
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Menos acções. Maior produtividade. O Xerox® FreeFlow Digital 
Workflow Collection pode ajudá-lo a automatizar de forma a poupar 
tempo e reduzir os custos de cada trabalho – desde que entra até à 
entrega final. Quer utilize um destes produtos ou integre vários para 
satisfazer as suas necessidades específicas de workflow, as soluções 
FreeFlow ajudam-no a ligar-se aos clientes, a reduzir custos e a utilizar 
novas aplicações.

As encomendas entram através do seu actual sistema ou pelo portal 
web disponível 24 horas por dia 7 dias por semana e orientado pelo 
FreeFlow Web Services.

Os trabalhos são processados de imediato através do FreeFlow 
Process Manager que lida automaticamente com o preflight, 
imposição, scripting e mais. O job ticketing e o acompanhamento é 
feito automaticamente – pode ser mesmo integrado nos seus sistemas 
prepress offset.

Os trabalhos podem ser também preparados com o seu software de 
preparação de documentos que lhe permite ver e preparar trabalhos 

para impressão – o FreeFlow Express to Print utiliza modelos para 
uma maior facilidade e simplicidade enquanto que o FreeFlow 
Makeready® coloca as capacidades avançadas sob os seus dedos.

Agora, o FreeFlow Output Manager® assume o controlo, actuando 
como um ponto de recolha centralizado para direccionar e agendar 
trabalhos para várias impressoras.

Por fim, o FreeFlow Print Server rasteriza os trabalhos, originando 
uma eficiência que poupa tempo, uma excelente qualidade de 
imagem e uma segurança de referência. 

Procura obter uma vantagem competitiva? Use o FreeFlow Variable 
Information Suite para adicionar personalização e funcionalidades 
rentáveis de segurança aos seus documentos, ao mesmo tempo que 
optimiza a o tempo de saída e a eficiência.

O resultado final? Quer utilize um destes produtos ou integre vários 
para satisfazer as suas necessidades específicas de workflow, pode 
ligar-se aos seus clientes, reduzir custos e utilizar novas aplicações.

O poder do Xerox® FreeFlow.

Componentes de hardware
Requisitos mínimos:

•  Processador: Intel® Core Duo 2.0 GHz ou 
superior, ou processador AMD equivalente

•  Memória do sistema: 2 GB
•  Disco rígido: 80 GB SATA 7200 RPM 
•  Capacidade de vídeo: Video Controller 

(AGP ou PCI-based) com 128 MB RAM
•  Capacidade de Ethernet: 100/1000 Mb/sec
•  Visor: CRT ou monitor LCD 
•  Dispositivos de entrada: Teclado e rato 
•  Dispositivos periféricos: Unidade de DVD

Componentes de software 
Sistemas operativos suportados: 

•  Microsoft® Windows® XP Professional 
(32-bit) com Service Pack 3

•  Microsoft® Windows® 7 Professional ou 
Ultimate (32-bit)

Software opcional suportado: 

•  Microsoft® Office 2003 (Word, Excel®, 
PowerPoint®, e Publisher)

•  Microsoft® Office 2007 (Word, Excel®, 
PowerPoint®, e Publisher)

•  Adobe® Acrobat® Standard 9.3

•  Adobe® Acrobat® Professional 9.3

Formatos de ficheiro de imagem suportados: 

•  TIFF
• JPEG
• PostScript®

• EPS
• RDO
• Adobe® PDF
•  Microsoft® Office (Word, PowerPoint®, 

Excel®, e Publisher)*

*Requer software opcional MS Office 2003 ou 2007.

Impressoras suportadas

Para obter uma lista completa das 
impressoras suportadas, visite  
www.xerox.com/freeflow
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