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Management System
Controlo da produtividade na ponta dos dedos
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Pretende que as instalações onde imprime funcionem com o máximo desempenho 
sempre, para que possa continuar a realizar o trabalho que "maravilha" os seus 
clientes e mantém o seu negócio própero. Se souber como estão as suas impressoras 
a funcionar num determinado momento, poderá gerir melhor o seu negócio. No 
entanto, monitorizar a produtividade de todas as impressoras em simultâneo pode 
ser uma tarefa difícil e trabalhosa.

E se conseguisse gerir a produtividade 
de todas as impressoras – em  
tempo real independentemente  
da sua localização – usando uma  
só ferramenta?
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Veja num único ecrã toda a 
operação de impressão em ação. 
Até mesmo um curto período de 
tempo inativo não planeado, se pode 
transformar numa importante despesa 
para a sua empresa. Se tiver capacidade 
apra aceder a informação ao minuto, 
poderá controlar os custos com produção 
e resolver rapidamente os problemas 
de workflow e recursos que reduzem 
a produção planeada. Isto também 
significa ajudar os operadores a serem 
mais eficientes para que possa manter e 
exceder os prazos de entrega acordados. 
O Production Information Management 
System, pode ajudar pois permite aos 
supervisores e operadores saberem qual 
o estado atual da produção num piscar 
de olhos. Esta solução baseada na web, 
permite-lhe recolher dados do motor 
de impressão a partir de impressoras 
de alto volume selecionadas a cores 

e a preto e branco. Vê de imediato 
informação importante sobre a operação 
da produção, incluindo impressões, 
condições de erro e outros atrasos, e 
atributos adicionais de desempenho 
– tudo em tempo real – para o ajudar 
a fazer entrar mais trabalho na sua 
empresa. 

O Production Information Management 
System pode ser usado para aceder 
e monitorizar dados de um qualquer 
número de impressoras em lojas com 
um ou mais localizações e comparar 
uma impressora com outro. Pode criar 
nomes de impressora personalizados 
para uma fácil identificação. Em qualquer 
altura, a partir de qualquer local, um 
diretor ou supervisor podem ver dados 
relevantes usando um PC, Mac ou tablet 
com browser e permissão para aceder 
ao sistema. Os dados são gravados num 
servidor centralizado (propriedade da 
empresa) e controlados através de um 
website seguro. Pode-se aceder quer 
ao estado do equipamento ao vivo, 
quer aos dados históricos (para análise 
de tendências). Os dados podem ser 
também exportados para serem revistos 
com detalhe. 

Deixe ser a sua impressora  
a falar.
O Production Information Management 
System permite que as impressoras 
comuniquem consigo em todas as 
ocasiões, apresentando o estado 
operacional de cada impressora através 
da utilização de gráficos em tempo 
real. Isto permite-lhe compreender 
quando e porque é que determinada 
impressora é produtiva ou não está 
disponível e se os seus objetivos de 
produção estão a ser atingidos. Os 
medidores de produtividade, ajudam a 
monitorizar e gerir o "tempo produtivo da 
impressora" (uma medida do tempo real 
de impressão comparado como tempo 
decorrido) e o seu "tempo ativo" (tempo 
disponível para produção). 

O sistema também lhe permite 
comparar os trabalhos de cada 
impressão face a um objetivo, para que 
possa determinar até que ponto o seu 
ambiente de impressão se encontra 
perto da produtividade esperada. Por 
exemplo, se um equipamento estiver 
consistentemente indisponível ou se 
um torno tiver uma produtividade 
muito inferior aos outros, terá 
disponíveis dados para investigar a 
origem do problema e tomar decisões 
informadas para melhorar os resultados. 
As representações detalhadas de 
diagnóstico, permitem ver quais as 
tarefas de manutenção ou serviço  
que são realizadas, quando e com  
que frequência. 

A função de exportação de dados 
permite-lhe exportar informação 
específica para arquivo e avaliação de 
tendências. Os atributos da impressora 
como eventos, falhas, contadores da 
máquina, estados da impressora e 
progresso face a um objetivo, podem 
ser gravados num ficheiro XML que será 
carregado e manipulado numa variedade 
de aplicações de folha de cálculo tal 
como Microsoft® Excel®. A exportação 
de dados pode ser usada para análise 
do histórico da atividade. Pode também 
comparar o desempenho dos vários 
turnos ou de máquinas, aprofundar para 
examinar problemas e ver padrões de 
desempenho em um ou vários locais. 
Pode programar exportação automática 
ou iniciá-la a pedido a partir da Interface 
de Utilizador do Production Information 
Management System.

A informação específica do trabalho está disponível para as 
impressoras DocuPrint® e DocuTech® Highlight Colour. A janela 
de estado indica o Nome do Trabalho, ID do Trabalho, Hora de 
ínicio da Impressão e Hora de Fim da Impressão. Isto pode ser útil 
para controlar o progresso de um trabalho ou para responder a 
perguntassobre o estado e consumíveis.

TITLE: X_26253_XPCBR-04ZA   LANGUAGE: Portuguese   DATE: April 1, 2014 12:45 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 3 of 4



©2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®,DocuPrint®, DocuTech®, iGen®,iGen4® e Xerox 
Nuvera® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. 01/14 CHENA159 BR8868  XPCBR-04ZA

Maximise sua produtividade e faça crescer o seu negócio. Podemos ajudá-lo a 
começar hoje mesmo.

Quando a impressão na sua empresa funciona com o máximo desempenho, o resultado 
não será apenas mais tempo de atividade como também menos congestionamentos. 
Isto também significa que se pode concentrar em outras atividades como seja descobrir 
outras coisas que os seus clientes pretendam. Ao fornecer informação atualizada sobre o 
funcionamento, o Xerox® Production Information Management System irá ajudá-lo a 
desfrutar de um workflow mais eficiente para que possa aceitar mais trabalhos e baixar os 
custos de produção.

Disponível para Impressoras de Produção Xerox® selecionadas, incluindo:

Funções

• Captura, calcula e apresenta o 
desempenho de produção por cada 
impressora, por tipo de impressora, 
por local ou por qualquer grupo de 
impressoras 

• Permite definir novos grupos de 
impressoras ou redefini-las em 
instantes, sempre que decide que 
uma fatia diferente de dados é útil

• Apresenta detalhes e relatórios 
agregados

 – Recolhe dados tais como o 
estado do trabalho e métricas 
de produtividade (saída por 
unidade de tempo), informação 
sobre entrada/saída de sessão 
do operador, métricas do 
equipamento e métricas de 
qualidade

 – Permite aprofundar e consultar 
determinadas horas

 – Personaliza as vista para 
apresentar os dados de que 
necessita

Disponível para Impressoras de Produção Xerox® incluindo:

1   Xerox® iGen4® EXP Press e  
Xerox® iGen4® Diamond Edition

2  Xerox® iGen® 150 Press

3  Xerox® Color 8250 Impressora de Produção

4   Sistemas de Produção Xerox Nuvera® 
120/144/157/200/288/314 EA e

Sistemas de Produção MX Xerox Nuvera® 
120/144/200/288

5   Sistemas de Impressão Xerox® DocuPrint® 
155/180 Enterprise e 

Sistemas de Impressão Xerox® DocuPrint® 
100/115/135/155/180 MX – MICR Enterprise

6   Sistemas Xerox® DocuTech® 180 Highlight 
Color – configuração com empilhador de  
alta capacidade
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www.xerox.com
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