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Faça mais em menos tempo. 
Automaticamente.
O FreeFlow Process Manager® automatiza as actividades prepress 
muito trabalhosas e melhora a produtividade da produção, processando 
eficientemente até milhares de trabalhos que entram sem intervenção 
do operador.  As mais recentes melhorias no processo incluídas na versão 9.0, 
ajudam-no ainda mais a completar trabalhos em menos tempo, reduzir custos e 
assegurar consistência na qualidade, impressão após impressão.

A produtividade é standard.
O Process Manager cria eficiências automatizando os passos para 
criação de prepress - não eliminando-os. Ao Process Manager 9.0, 
adicionámos importantes melhorias na performance, tais como:

•  Um modo Accelerated Job Processing que melhora a performance 
4x em relação ao FreeFlow® 8.0 e elimina a necessidade de 
submeter de novo a partir de determinadas funções de prepress no 
workflow

•  Alterações a Job Scheduling que melhoram a performance na saída 
do primeiro trabalho

Processe mais trabalhos. Veja o seu negócio 
crescer. 
O FreeFlow Process Manager permite automatizar desde os workflows 
mais simples até integrações multi-facetadas, poupando tempo e 
dinheiro. Este cobre tarefas simples tais como preflighting, 
convertendo para PDF e fazendo a imposição, até tarefas mais 
avançadas tais como integração no seu sistema de gestão de 
encomendas. O Process Manager 9.0 oferece-lhe ainda mais formas 
de automatizar e manter controlo dos seus trabalhos com:

•  Três novos nodos do processo: Inserção e página, Eliminação de 
página e Duplicação de Pagina 

•  Intervalo de páginas aceitando valores negativos como número de 
página

•  O nodo Join que suporta a adição de bookmarks em PDFs e indica 
quais as páginas no PDF agrupado que vêm de quais ficheiros. 

•  As melhorias da imposição suportam agora a exportação para 
dentro e auto-orientação Max N-up

•  Um nodo Save Process que lhe permite gravar relatórios preflight 
com o seu trabalho

•  Suporta novas variáveis no workflow que funcionam com manifestos 
(semelhante à actual funcionalidade) e JDF tickets

•  Um nodo External Process que pode exportar e aceitar um ticket 
XPIF, para que cada trabalho enviado volte com XPIF ticket e PDF, 
permitindo a personalização imediata

Arranque com o seu workflow.
Os workflows Easy Start do Process Manager estão melhorados na 
versão 9.0. Os 11 workflows Easy Start incluem:

•  Utilização dos novos nodos de processo FreeFlow Process Manager

•  Manifest Samples da Digilabs, OminiPub, Pageflex, WebCRD, etc.

•  JDF Samples da Adobe CS4 e FreeFlow Web Services

•  Um exemplo de workflow dinâmico
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•  Documentação em formato PDF que descreve cada workflow, como 
o utilizar e como é útil para si

Este software de monitorização e manutenção automática, ajuda a 
assegurar operações fáceis e contínuas na sua empresa. Pode ser 
combinado com outros produtos FreeFlow para formar um workflow 
completamente automatizado, para envio de trabalhos através de 
realização em ambientes digitais e offset.



Leve o seu workflow de 
produção até ao MÁX. 
Está pronto para um nível superior 
de automatização? Com o Process 
Manager 9.0, poderá ligar o sistema de 
gestão de encomendas e/ou Web-to-Print 
às suas operações de prepress. O FreeFlow 
Process Manager 9.0 MAX (Manifest 
Automation from Xerox) proporciona 
uma melhor performance de "manifest" 
quando submete para workflows com um 
grande número de nodos Print Process. 
É uma interface configurável que permite 
integração com sistemas upstream 
para criar uma submissão de trabalhos 
automática altamente eficaz. Se tiver um 
sistema que monitoriza encomendas e 
trabalhos, existe tipicamente uma base de 
dados para guardar trabalhos e informação 
da encomenda. Pode ser integrado 
um relatório desta base para que as 
encomendas passem automaticamente para 
o Process Manager. 

O resultado é uma submissão sem erros 
de um grande número de trabalhos num 
curto espaço de tempo, sem envolvimento 
do operador. Para além disso, permite-
lhe incluir informação sobre produção 
de trabalhos individuais para tornar as 
suas operações pós-impressão mais 
eficientes. Como lida com os desafios de 
processamento das suas encomendas, 
poderá aceitar mais trabalhos e terminá-los 
mais rapidamente do que antes.

A sua interface de utilizador fácil de usar, 
permite uma rápida submissão manual dos 
dados do "manifest" para eficiência e lucros 
nas pequenas tiragens. O seu número 
de configurações "manifest" suportadas 
aumentou para 30. Para além disso, o 
ficheiro MAX CSV suporta um máximo de 
100 colunas.

O melhor de tudo será talvez o MAX 
incluído sem custos quando adquire o 
FreeFlow Process Manager. Assim, com 
a ajuda dos Xerox Professional Services, 
poderá implementar este nível de 
automatização agora ou no futuro. O que 
poderá ser melhor do que isso?

Automatização que evolui: de workflows simples até integrações 
multi-facetadas.
Com o FreeFlow Process Manager®, terá uma solução workflow que pode ser usada de várias 
formas – e que pode crescer à medida que você cresce e automatiza o seu negócio.  Como pode 
evoluir, poderá activar o workflow automatizado para que faça sentido agora para o seu negócio, 
ao mesmo tempo que mantém a porta aberta para um mais elevado nível de automatização no 
futuro. 

Uma forma de ver esta capacidade é através de níveis de automatização. Cada nível permite um 
nível diferente de automatização - desde automatizar tarefas simples e repetitivas até 
integrações mais complexas ou multi-facetadas - atingindo um nível de retorno de investimento 
proporcional. No geral, o FreeFlow Process Manager oferece uma proposta que fomenta a 
produtividade e que lhe poupa tempo, ao mesmo tempo que reduz os custos e os erros de criação 
manual de trabalhos prepress.

Nível 1: Permite uma automatização básica para libertar o tempo gasto pelo operador prepress 
nas fases essenciais e repetitivas que consomem muito tempo na preparação do trabalho para 
impressão.  Acabaram-se os atrasos ou congestionamentos em prepress. A automatização 
pode assegurar que os trabalhos são enviados continuamente para impressão e que os 
tempos de execução são cumpridos. Mais de 20 operações de prepress,  tais como preflight de 
trabalhos, conversão para PDF e imposição podem realizados automaticamente. 

Nível 2: Reduzir o tempo gasto em tarefas mais complexas de prepress, automatizando as 
operações de prepress e as decisões do operador quanto à forma como um trabalho deve ser 
processado. As decisões podem ser, por exemplo tomadas com base na dimensão do trabalho, 
orientação, número de páginas e muitas outras características, tudo automaticamente. Imagine 
quantos  mais trabalhos podem ser completados e quanto mais produtivas se podem tornar as 
suas operações de prepress. 

Nível 3: Para os interessados em automatizar a entrada de encomendas em prepress e 
conseguir lidar com centenas de trabalhos por dia, submetidos sem erros. Com MAX, poderá 
aceitar trabalhos que anteriormente eram impossíveis ou logisticamente inviáveis. 

Nível 4: Proporciona o nível mais avançado de automatização onde integrações directas não 
existiam anteriormente. Soluções personalizadas através da utilização de MAX permitem que o 
Process Manager utilize os dados de praticamente qualquer sistema upstream - permitindo um 
verdadeiro sistema sem intervenção.

Nível 2
 Automatiza operações complexas de prepress

Nível 3
Submissão de trabalhos automatizada e altamente eficiente 

Integra-se com sistemas upstream

Nível 4
Nível de automatização mais avançado 

Integração personalizada em sistemas upstream

Automatização 
multi-facetada

Automatização 
simples

Nível 1
Automatiza as funções de prepress simples e repetitivas
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Configuração do Hardware Base
Configuração mínima do hardware. 
Recomendada para aplicações simples tais 
como brochuras, newsletters e cartões de visita
•  Processador: Dual-core Intel® Xeon® 2.66 GHz, 

1333 FSB, 4 MB L2 cache equivalente ou 
superior (processadores equivalentes AMD™ 
podem ser substituídos)

• Memória do sistema: 3 GB 
• Disco rígido:* 

 –  Disco 1 (Drive C):  
73 GB SCSI/SAS-15K RPM – Single Partition 
(System Files/OS)

 –  Disco 2 (Drive D):  
300 GB SCSI/SAS-15K RPM –Single Partition 
(aplicação FreeFlow®) 

 –  A capacidade do disco 2 depende da 
aplicação e requisitos de espaço para 
armazenamento.

•  Capacidade de Ethernet: 100/1000 Mb/sec
• Visor: CRT ou monitor LCD 
• Dispositivos de entrada: Teclado e rato
• Dispositivos periféricos: Unidade de DVD
•  Dispositivo para cópias de segurança 

recomendado

 O software pode ser instalado num ambiente 
virtual. O ambiente virtual deve ser configurado 
com a mesma configuração de hardware e 
performance que o ambiente standard.

* Podem ser usadas configurações de disco alternativas, desde que 
permitam uma performance equivalente ou melhor.

Configuração de hardware melhorada 
Recomendada para grandes volumes e 
projectos mais complexos, assim como para se 
integrar com sistemas Web Services ou MIS via 
MAX (Manifest Automation from Xerox)
• Processador: 

 –  Dois Dual-core Intel® Xeon® 3.33 GHz, 
1333 FSB, 6 MB L2 cache equivalente ou 
superior

 –  Quad-core Intel® Xeon® 3.33 GHz, 1333 FSB, 
2X6 MB L2 cache equivalente ou superior

 –  Processadores equivalentes AMD™ podem ser 
substituídos

• Memória do sistema: 4 GB
• Disco rígido:*

 –  Disco 1 (Drive C):  
73GB SCSI/SAS-15K RPM – Single Partition 
(System Files/OS)

 –  Disco 2 e 3 (Drive D):  
300 GB SCSI/SAS-15K RPM – Single 600 GB 
RAID 0 Partition (FreeFlow® Application/
Temp Files)

 –  A capacidade do disco 2 e 3 RAID depende 
da aplicação e requisitos de espaço para 
armazenamento.

• Capacidade de Ethernet: 100/1000 Mb/sec
• Visor: CRT ou monitor LCD 
• Dispositivos de entrada: Teclado e rato
• Dispositivos periféricos: Unidade de DVD
•  Dispositivo para cópias de segurança 

recomendado

* Podem ser usadas configurações de disco alternativas, desde que 
permitam uma performance equivalente ou melhor.

Componentes de software 
Os componentes de software abaixo 
representam os componentes adquiridos e 
instalados pelo cliente
•  Sistema Operativo:

 –  Microsoft® Windows® Server 2003 R2 
Standard Edition (32-bit) SP2

 –  Microsoft® Windows® Server 2003 Standard 
Edition (32-bit) SP2

 –  Microsoft® Windows® Server 2008 Standard 
Edition (32-bit) SP2

 –  .NET 3.5 SP1 ou superior deve ser instalado 
antes da instalação

 –  IIS6 ou IIS7 com modo de compatibilidade 
V6 activado, deve ser instalado para usar 
conectividade RMS

• Software opcional suportado:
 –  Microsoft® Office 2003 (Word, Excel®, 

PowerPoint®, Publisher); Microsoft® Office 
2007 (Word, Excel®, PowerPoint®, Publisher) 

 – Kodak® Preps v5.3.3

Novos Produtos Xerox® Suportados 
 •  Xerox® Colour 550/560 Printer – quatro agrafos 
à esquerda ou direita vertical; atributo da 
orientação 

 •  Xerox® Colour 800/1000 Press – sem 
revestimento; quatro agrafos; novos tipos de 
media; atributo da orientação 

 •  Xerox® iGen4® 90/110 Press – largura máxima 
de suporte do cliente até 660 mm; impressão a 
preto

 •  Xerox® iGen4 Perfecting Press – largura máxima 
de suporte do cliente até 660 mm

Especificações do Xerox® FreeFlow Process Manager®

O poder do Xerox® FreeFlow® 
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 FreeFlow Express to Print é compatível com a linha completa de 
impressoras de produção Xerox®, disponibilizando um ferramenta 
simples para submissão, ticketing e pré-visualização.

Os trabalhos podem ser também preparados com a nossa robusta 
solução FreeFlow Makeready® – colocando sob os seus dedos 
capacidades avançadas para preparação de trabalhos.

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.

www.xerox.com


