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Sejamos realistas. Muito poucos centros de impressão 

confi am apenas numa marca. No entanto, cada marca 

de impressora exige o seu workfl ow e instruções de 

impressão exclusivas, difi cultando a navegação num 

ambiente com várias marcas. 
Os seus desafi os são cada vez maiores. Precisa de aumentar os lucros, reduzir as despesas, 

agilizar os processos e manter-se à frente da concorrência. E que tal se todos os seus trabalhos 

pudessem transitar entre as impressoras de qualquer marca usando um workfl ow comum? 

Menos formação. Programação mais rápida. Menos erros. Melhor equilíbrio do volume de 

trabalho. Com a abordagem do FreeFlow Fleet Navigator, obtém a fl exibilidade para imprimir o 

trabalho certo na impressora certa, usando um workfl ow otimizado.

FreeFlow® Fleet Navigator
Workfl ow de impressão otimizado 
para equipamentos de várias marcas



•  Impressoras de produção 

da: Canon, Kodak, Konica 

Minolta, Océ e Ricoh

•  Impressoras de produção 

Xerox a preto e branco e a 

cores  

FreeFlow Fleet 

Navigator

 • FreeFlow Express to Print

 •  Conteúdo criativo para 

clientes

 • FreeFlow Makeready®

 •  Aplicações antigas (tais como 

Kodak Smartboard e Xerox® 

DigiPath®)

Imagine um software de workfl ow que se 

integra facilmente no seu atual ambiente. 

A sua antiga aplicação, as impressoras 

de várias marcas e qualquer que seja o 

equipamento que esteja a considerar para 

o futuro. É esta a ideia por detrás da nossa 

nova solução aberta. 

Várias marcas, um workfl ow
Quando consegue centralizar a submissão 

de trabalhos e a gestão num único workfl ow, 

pode otimizar a efi ciência de toda a sua 

operação.

• Menos sistemas que os operadores de pré-

impressão têm que aprender e recordar

• Menos tempo de operador - um sistema faz 

tudo

• Melhor supervisão dos trabalhos 

carregados, qualidade de impressão, 

desempenho do equipamento e da 

produtividade.

• Tempos mais rápidos de execução graças a 

uma maior automatização e equilíbrio dos 

volumes de impressão

• Maior fl exibilidade - impressão direta 

para o equipamento à escolha com 

base na economia, funcionalidades ou 

disponibilidade.

Isto signifi ca que se pode concentrar naquilo 

que interessa mais ao seu negócio de 

impressão:

• Maravilhar os seus clientes com novas 

aplicações 

• Reduzir custos com menos tempo de 

operador

• Produzir mais trabalhos otimizando cada 

equipamento de impressão

• E fazer crescer o seu negócio 

Para além das funcionalidades líderes 

mundiais em makeready e gestão do 

processamento e impressão, obtém também 

conversões imediatas sem falhas do formato 

de um fornecedor para outro. 
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Tire partido das melhores funcionalidades do seu software de workfl ow ao mesmo 

tempo que navega num ambiente com equipamentos de várias marcas.

Maior automatização, qualidade 
e consistência
Não só ter um único workfl ow parece 

ser mais simples, como o ajuda a fl uir o 

seu trabalho ainda melhor. Ao aumentar 

a automatização, poderá realizar mais 

trabalhos com o seu atual equipamento, o 

que resulta numa qualidade de impressão 

melhorada e maior consistência. Para além 

disso, poderá libertar os seus empregados 

para que adquiram capacidades novas 

e valiosas. Deixa também de precisar de 

perder tempo a tentar descobrir como 

foi originalmente criado um trabalho de 

impressão.

“Esta nova solução de workfl ow da 

Xerox, proporciona aos fornecedores 

de serviços de impressão, a 

capacidade para produzirem cada 

trabalho na impressora certa.  

As vantagens para centros de 

impressão internos e gráfi cas, são 

signifi cativas. Com este aumento de 

fl exibilidade, podem enviar qualquer 

trabalho parar qualquer impressora 

sem quaisquer alterações nas 

aplicações. Isto signifi ca uma nova 

oportunidade e a simplifi cação dos 

ambientes de operação.” 

Os seus clientes esperam uma qualidade consistente e rápidos tempos de 
execução. Um único workfl ow aberto ajuda-o a navegar por todos os seus 
equipamentos, o que lhe permite ser consistente e rápido.

—Barb Pellow

Group Director, InfoTrends 
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