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Os trabalhos exigem qualidade de 
imagem que assegure um instantâneo 
reconhecimento de caracteres

O conteúdo dos cheques e de outros trabalhos transacionais, nunca será 
posto em causa quando produzir aplicações criticas no Sistema de Produção 
Xerox Nuvera® 144 MX. Com mais de 300 patentes e tecnologias Magnetic Ink 

Character Recognition (MICR) líderes de mercado, a Xerox Nuvera MX proporciona 

qualidade de imagem que é reconhecida de imediato por leitores/separadores 

e pelos seus clientes. Estes sistemas oferecem a fl exibilidade, produtividade e 

fi abilidade que espera em todos os seus trabalhos.

Sistema de Produção Xerox Nuvera® 144 MX

Porquê MICR?
A impressão MICR proporciona um processo 

de leitura mais fi ável do que o OCR ou 

códigos de barras. Os documentos 

codifi cados com MICR podem ser lidos 

através de marcas de caneta e lápis e 

carimbos, etc. Com o aumento do volume de 

cheques e de informação de pagamento a ser 

processada, a utilização do MICR proporciona 

segurança. qualidade, custo e velocidade 

para a codifi cação e para o reconhecimento. 

Utilizar o MICR reduz os erros de 

processamento e reduz o tempo para 

capturar as receitas. Com a Xerox®, a adição 

de MICR é ainda mais rentável, pois a 

impressão de cheques e documentos de 

pagamento, tais como extratos de cartões de 

crédito, faturas de serviços e pagamentos de 

empréstimos, podem ser completados numa 

única passagem quer em texto normal quer 

em fontes MICR.

As melhores taxas de leitura de quaisquer 
linhas MICR
Os caracteres mantêm uma potência de sinal 

uniforme mais a capacidade de se manterem 

em leitores/separadores de alta velocidade. 

As taxas de leitura esperadas excedem 

consistentemente 99,5 por cento das 

aplicações impressas na Xerox Nuvera MX 

– as taxas de leitura mais elevadas do 

mercado. A utilização das tecnologias MICR 

líderes de mercado, asseguram que um maior 

número dos seus cheques seja aceite, 

evitando atrasos dispendiosos. Os cheques e 

os documentos negociáveis ultrapassarão os 

exigentes critérios de qualidade defi nidos por 

entidades tais como: American Bankers 

Association, American National Standards 

Institute, Canadian Payments Association, 

International Organisation for 

Standardization e Association for Payment 

Clearing Services. 
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Ideal para Aplicações 
Transacionais
A Xerox Nuvera® MX pode lidar de forma 

efi ciente com as suas exigentes aplicações 

transacionais MICR tais como cheques, 

impressos fi nanceiros e documentos 

negociáveis. Aumente as capacidades da 

sua empresa com documentos transacionais 

promocionais (TransPromo) que adicionam 

valor e impacto ao mesmo tempo que 

melhoram signifi cativamente o retorno do 

seu investimento.

Personalize adaptando à sua 
empresa
A Xerox Nuvera MX é modular para que possa 

escolher as opções de alimentação, inserção 

e fi nalização que melhor se adaptam às suas 

necessidades. 

•  Opções de alimentação. A tecnologia 

de alimentação através de ar, assegura 

uma excelente alimentação do papel. 

Capacidade de abastecer enquanto 

funciona, aumenta a produtividade 

contínua. Escolha até três Módulos de 

alimentação standard de acordo com o 

workfl ow

•  Opções de inserção. Utilizando o Módulo 

de Inserção Pós-Impressão, adicione valor 

e impacto aos trabalhos, inserindo capas a 

cores, encartes ou suportes de impressão 

especiais.

Opções de fi nalização 
O Xerox® Production Stacker proporciona 

a máxima efi ciência numa muito pequena 

dimensão, defi nindo um novo padrão na 

produtividade do centro de impressão. Cria 

uma pilha com 2.750 folhas à altura da 

cintura e continua a trabalhar continuamente 

até que um operador a descarregue. Após ser 

descarregada, o processo repete-se até que 

toda a tiragem de impressão esteja completa.  

O Carrinho opcional do equipamento permite 

retirar e transportar facilmente as pilhas de 

papel impressas na Xerox Nuvera e iGen4® 

para passar à fi nalização near-line ou off-

line. O carrinho tem também um desenho 

exclusivo para se integrar com o Xerox® 

Production Stacker e possui uma placa de 

saída ajustável que pode ser afi nada entre 

20 mm e 200 mm a partir do nível do chão.

O Empilhador DS3500 pode empilhar até 

3.500 folhas enquanto que, ao mesmo 

tempo, serve de módulo de transporte, 

orienta e faz sair as folhas de papel para 

fi nalizadores downstream in-line. 

O Módulo de Finalização Básico (BFM) 

empilha e agrafa documentos e funciona 

perfeitamente com todos os empilhadores 

do portefólio de fi nalização. Todos os BFM 

podem empilhar até 3.000 folhas (80 g/m2) 

e podem agrafar até 100 folhas, usando 

um ou dois agrafos. O BFM é vendido em 

confi guração tandem para aqueles que 

necessitam de um máxima produtividade nos 

conjuntos agrafados. O BFM+ e BFM-Direct 

Connect podem também passar papel para 

fi nalizadores downstream de outras marcas 

ou para qualquer empilhador do portefólio de 

fi nalização da Xerox Nuvera.

MICR abrange desde cheques até qualquer forma de processamento de 
informação em documentos. Desde documentos internos do banco até 

documentos de pagamento, tais como cupões de pagamento e aplicações 

transacionais, adicione o MICR para um processamento mais rápido, seguro e mais 

exato. Com o Sistema de Produção Xerox Nuvera® 144 MX, é um passo para a 

impressão com custos operacionais reduzidos. A Xerox Nuvera pode ser 

personalizada de acordo com as necessidades do negócio, acomodando uma  série 

de aplicações.

Impressão MICR económica e 
fi nalização expandem as aplicações 
e o negócio
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Potente produtividade e 
processamento de imagem
O potente Servidor de Impressão Xerox® 

FreeFlow® está integrado no próprio 

Sistema de Produção Xerox Nuvera®144 MX, 

proporcionando um excelente controlo dos 

trabalhos e efi ciência em economia de tempo 

em ambientes transacionais e TransPromo. 

Desfrute de vantagens como:

• Efi ciente gestão da fi la de impressão

•  Integração com uma robusta biblioteca de 

suportes

• Software de imposição

• Capacidades sofi sticadas de dados variáveis

•  A capacidade de lidar com um vasto leque 

de fl uxos de dados incluindo LCDS, PCL e 

IPDS.

Opções de Workfl ow
O Xerox FreeFlow Digital Workfl ow Collection 

foi desenhado para uma fácil gestão de 

trabalhos em todas as fases, desde a criação 

até à saída fi nal. Integrando-se com o 

Xerox Nuvera MX, este conjunto de soluções 

opcionais, permite melhorar, automatizar e 

simplifi car o workfl ow existente.

Valorize os trabalhos com uma 
excelente qualidade de imagem
Existem vários fatores que contribuem para 

uma qualidade de imagem consistentemente 

excelente, que será obtida com o Xerox 

Nuvera® MX, entre os quais:
•  Trickle Charge Development. Obtenha 

uma qualidade de imagem mais duradoura 

e consistente, pois o toner e o revelador 

estão juntos no mesmo recipiente. 

Pode também prever menos pedidos de 

assistência pois elimina a necessidade de 

um técnico para substituir o revelador - 

o revelador é abastecido continuamente. 

•  Hybrid Jumping Development. Coloca 

o toner no fotoreceptor sem qualquer 

contacto, prolongando a vida de diversos 

componentes de imagem essenciais e 

otimizando a qualidade de imagem com 

meios tons uniformes.
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Fiavelmente produtivo
A Xerox Nuvera 144 EA inclui estas opções 

que garantem o máximo tempo de operação.

Mude de toner menos 
frequentemente utilizando 
cartuchos de toner duplos
Cada uma das duas embalagens de grande 

volume permitem criar 90.000 impressões 

MICR da mais elevada qualidade. Não 

precisará abastecer toner com quanta 

frequência. Para além disso, o abastecimento 

enquanto funciona, permite-lhe maximizar o 

tempo de operação.

Excelente resolução num 
ambiente limpo
A Xerox Nuvera® MX oferece a mais elevada 

resolução  monocromática relativamente 

a qualquer sistema de impressão digital de 

produção atualmente disponível. 

•  RIPs a 1200 x 1200 pontos por polegada 

(dpi).

• Impressão a 4800 x 600 dpi.

•  Lineaturas meio-tom disponíveis a 85, 106, 

125, 134 e 156 linhas por polegada (lpi) - 

asseguram cinzentos suaves, imagens mais 

realistas e detalhes mais nítidos.

O registo TELER (Translating 
Electronic Registration) mantém 
o papel no percurso correto 
Obtenha um registo de imagem para a 

folha (±.65 mm) e da frente para o verso 

(±.65 mm) de nível superior, que satisfaz 

ou ultrapassa os padrões gerais de edição. 

Isto é particularmente importante para 

os seus documentos fi nanceiros, onde o 

posicionamento da linha MICR é essencial. 

O registo TELER (Translating Electronic 

Registration) controla com precisão a posição 

de cada folha de papel de acordo com a 

imagem no fotoreceptor e a velocidade de 

cada uma das folhas no percurso de papel. 

Deste modo, é garantido que cada folha se 

encontra exatamente na posição adequada 

para receber a imagem.

Alimentação de papel exata
A impressão MICR é uma das de maior 

qualidade e com consciência ambiental 

existentes no mercado. Satisfaz requisitos 

rigorosos de segurança para documentos 

negociáveis. O processamento MICR não 

é subjetivo - a qualidade da impressão é 

calculada por uma máquina. Para ser efi caz 

o MICR deve ser exato. A alimentação 

de papel do Sistema de Produção Xerox 

Nuvera® 144 MX foi desenhada para obter 

um registo altamente exato, necessário 

para posicionar com precisão a linha MICR 

maximizando a facilidade de leitura durante 

o processamento.

Imprima aplicações transacionais e TransPromo conforme a sua necessidade. 
A impressão digital MICR elimina a necessidade de realizar grandes 
quantidades. As capacidades avançadas de alimentação de papel do Sistema de 

Produção Xerox Nuvera® 144 MX permitem-lhe imprimir em todos os tipos de papel 

- incluindo papel com revestimento - abrindo possibilidades que até agora não 

existiam. Com segurança avançada para fontes E-13B e CMC7, a Xerox Nuvera MX 

é a solução completa para as necessidades de impressão MICR.

MICR digital económico e seguro - 
impressão de alta qualidade em 
qualquer quantidade 
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Certifi que-se de que todas as aplicações transacionais são legíveis  
e  seguras 

O Sistema de Produção Xerox Nuvera® 144 MX oferece-lhe extraordinárias capacidades 
MICR e índices superiores de leitura, aliados à fl exibilidade, produtividade e fi abilidade 
na produção dos seus trabalhos Obtenha a qualidade de imagem que necessita para um 
reconhecimento imediato!

www.xerox.com
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