
Xerox® FreeFlow®

Book It! Aplicações de Produtividade
Livros Impressos Digitalmente

Livros tão rápidos e rentáveis que até assusta! 

Maximize a sua produtividade e aumente os índices de produção de livros utilizando 

o Xerox® FreeFlow® Book It! Aplicação de Produtividade

Ultrapasse o medo que tem da impressão de 
livros dispendiosa. 
Os livros impressos digitalmente têm uma elevada procura, mas 

podem também representar um pesadelo para fornecedores gráfi cos. 

É necessário inserir os trabalhos rapidamente e passá-los para a 

pré-impressão. As páginas e blocos precisam de ser alinhados com 

exatidão e as provas verifi cadas. E, como 

é óbvio, a produção deve ser rápida e 

económica. É aqui que entra o FreeFlow.

Na parte de produção da gráfi ca, 

existem muitos questões que precisam 

de resposta:

• Qual será o formato fi nalizado?

• Qual o formato de folha que é aceite 

pela impressora digital Xerox®?

• Como pode reduzir ao mínimo a 

utilização de papel ao mesmo tempo 

que entrega ao cliente o livro no 

formato que ele pretende?

• Qual o equipamento de fi nalização que consegue realizar o tra-ba-

lho?

• Qual a gestão de cor que é necessária para assegurar a qualidade 

de imagem absolutamente mais afi nada?

• O fi cheiro recebido tem a máxima qualidade possível?

Este processo é tipicamente orientado por pessoal altamente 

qualifi cado. A Aplicação de Produtividade FreeFlow Book It! pode 

transformar todo o processo trabalhoso e composto por vários passos 

num processo com um único toque. O workfl ow Book It! automatiza 

a tomada de decisões e executa automaticamente todos os passos 

de pré-impressão, sem qualquer trabalho de produção, o que acelera 

drasticamente a pré-impressão e maximiza o trabalho de produção de 

impressão. Quer o trabalho de livro seja recebido por email, a partir de 

uma aplicação na web ou numa pen drive, o processo corre de forma 

rápida e exata. Os custos com mão de obra são reduzidos ao mesmo 

tempo que produz mais livros - tudo isto bastando tocar um botão.

Torne a sua impressora digital Xerox® ainda mais 
produtiva.
A Aplicação de Produtividade FreeFlow Book It! tira partido das 

fantásticas capacidades do FreeFlow Process Manager®. Este software 

premiado automatiza a pré-impressão para tomada de decisão, 

realiza os passos complexos de pré-impressão, reenvia fi cheiros para 

programas de software externos e recebe-os de volta para completar 

a pré-impressão. E, acima de tudo, comunica com a sua impressora 

digital Xerox® para a impressão e fi nalização.

Todos estes passos - desde a recepção do trabalho até à pré-

impressão, impressão e fi nalização - são geridos automaticamente. A 

Aplicação de Produtividade FreeFlow Book It! pode também consultar 

o trabalho para determinar o percurso correto através do workfl ow. A 

lógica condicional incluída na solução, permite que um único workfl ow 

lide com livros de vários formatos sem problemas. Isto traduz-se numa 

maior produtividade através de um maior leque de aplicações de livros 

pois pode aplicar o workfl ow automatizado vezes sem conta.

A Aplicação de Produtividade FreeFlow Book It! oferece a tecnologia 

de preparação de livros mais rápida existente no mercado. Permite-

lhe produzir mais trabalhos e maximizar o investimento que fez na 

impressora digital Xerox. 

Estamos consigo em todos os passos do percurso.
Para garantir que a sua empresa consegue todas as vantagens 

possíveis, fornecemos orientação dada pelos melhores da indústria. Os 

técnicos de suporte com formação da Xerox irão às suas instalações 

para trabalhar em conjunto consigo, criando um pequeno tutorial 

Book It! e realizando uma tiragem de teste usando o seu próprio 

workfl ow de livros. Irá aprender a maximizar a produtividade da 

impressora digital Xerox®, a produzir livros mais rapidamente do que 

alguma vez julgou possível e a libertar os seus recursos preciosos para 

que se possam concentrar no que interessa mais, ou seja nos seus 

clientes. Esta é mais uma forma da Aplicação de Produtividade Xerox® 

FreeFlow Book It! melhorar as suas receitas e os seus lucros. 
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Resultados: Nada menos do que uma fantástica 
produção de livros
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As dimensões e formas dos livros são variadas. As capas e conteúdo do livro podem ter várias 

origens. A tudo isto acresce mais tempo de pré-impressão gasto na preparação dos fi cheiros 

para impressão. A automatização da pré-impressão, conforme descrita nos diagramas acima, 

pode eliminar horas no processo de produção de livros.  

Considerando um livro com 120 páginas e uma tiragem de 200 livros, a automatização 

proporcionada pela Aplicação de Produtividade Book It! permite uma redução no tempo de 

produção de 2 horas e 43 minutos. Isto traduz-se numa signifi cativa redução de custos na 

criação de livros.

Se considerarmos três tiragens de livros comuns por semana, signifi ca que elimina oito horas no 

tempo de produção em cada semana e que economiza todos os meses. Não é necessário muito 

tempo para justifi car o investimento nas soluções de automatização de workfl ow da Xerox.

www.xerox.com
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