Solução de Finalização
Xerox IntegratedPLUS
®

Um novo capítulo em conveniência
e flexibilidade na finalização

Reduza os custos e acelere a
produção com uma solução de
finalização otimizada e completa.
A Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS, transforma os seus fluxos
de trabalho mais exigentes em produção altamente automatizada e previsível,
criando pré-impressões com apenas um toque e configurando automaticamente
a finalização.
Os trabalhos apresentam-se em todas as formas e dimensões,
podendo muitos incluir livros com encadernação perfeita,
booklets, cartões de visita, catálogos, cartões de felicitações e
outros, cada um exigindo opções de finalização e pré-impressão
exclusivas. Os operadores experientes que compreendem a
pré-impressão, formato dos trabalhos e requisitos de finalização
que dependem da dimensão das folhas, precisam de lidar com
as tarefas de pré-impressão trabalho a trabalho para assegurar
que estes passos complexos são realizados de forma exata e
rápida. Como o número de trabalhos que entra na empresa
pode variar entre uma mão cheia por dia até dezenas ou
mesmo centenas por dia, não se pode dar ao luxo de que
cada trabalho seja tratado manualmente.
Com a Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS, a
preparação do trabalho e programação da finalização são
feitas automaticamente. A Xerox integra um vasto leque
de opções de finalização de parceiros a nível mundial
para lhe proporcionar a automatização que o mantém
produtivo, ao mesmo tempo que lhe poupa dinheiro e reduz
os erros dispendiosos. Esta inovadora solução permite uma
automatização total da pré-impressão e da finalização que
abrange várias aplicações.
A finalização convencional pode ocupar ativos valiosos
existentes na sua empresa. Isto também o faz perder tempo.
A Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS suporta a
opção de finalização inline, offline e dual-mode com o Bourg
Sheet Feeder (BSF) que combina a eficiência da finalização
inline com a flexibilidade da finalização offline numa única
solução. É compatível com o Servidor de Impressão Xerox®
FreeFlow® e com o Servidor de Impressão EFI® Fiery®. As
soluções offline podem incluir verificação da integridade
utilizando um leitor de código de barras interno, para que
possa validar se o número esperado de booklets foi realizado
e que cada um inclui o número correto de páginas na
sequência correta. Irá concluir que a Solução de Finalização
Xerox® IntegratedPLUS é uma forma inteligente e flexível de
aumentar drasticamente a produtividade, a satisfação dos
clientes e a rentabilidade.
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Consiga realizar mais trabalho mais
rapidamente e de forma automática.
A Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS, leva o seu
trabalho desde a entrada até à saída finalizada, praticamente
sem qualquer envolvimento do operador. O Xerox® FreeFlow®
Core permite uma integração simples e flexível com entrada
de encomendas no início, quer receba os trabalhos através
de uma solução Web-to-Print, FTP, encomenda ou MIS. O
FreeFlow Core automatiza toda a preparação do trabalho,
incluindo operações de pré-impressão, automatizando também
as decisões de pré-impressão do operador sobre a forma
como determinado trabalho deve ser processado. Durante
a pré-impressão, a informação do trabalho é capturada e
comunicada automaticamente a todo o parque de impressão
digital e finalização suportado.

Ao evitar a pré-impressão manual e configuração manual do
finalizador, elimina dois dos principais congestionamentos
no seu workflow de impressão de produção. Os trabalhos
são impressos e finalizados automaticamente de acordo
com as especificações do cliente. Sem intervenção manual, o
trabalho seguinte está pronto a seguir. Pode mesmo alimentar
capas automaticamente durante a tiragem. O que até agora
demorava 30 minutos ou mais e exigia pessoal treinado, agora
demora apenas minutos. Aumentos incríveis de produtividade
que podem atingir os 30% ou mais, podem ser conseguidos
por si ao remover dúzias de passos do seu processo completo
de finalização.

Realize mais trabalhos de booklet na sua empresa com menos custos e tempos de execução mais rápidos.
Passo do Processo

Finalização Manual

Solução de Finalização IntegratedPLUS

Pré-impressão
• Preflight

• Operador especializado

• Pré-impressão com um só toque

• Até +20 minutos

• 1 a 2 minutos

• Imposição

• Entrada manual

• Melhor integridade do trabalho

• Suporte de impressão

• Susceptível a erros

• Operação 24/7

• Definir número de cópias

• Decisões consistentes sobre
o processamento do trabalho

• Especificar impressora
• Especificar finalizador
• E mais…
Programação
• Dimensões na finalização

• Operador especializado

• Configuração automática

• Até +10 minutos

• < 1 minuto

• Agrafamento

• Entrada manual

• Bleeds

• Susceptível a erros

• Pouca ou nenhuma intervenção
do operador

• Corte
• Inserção de capas
• Dobragem
• Encadernação
• E mais…

• Exata – utilizando um código de barras
interno para verificar a integridade nos
modos offline
• Eficiente
–– Agrupa automaticamente trabalhos
com requisitos idênticos de
finalização
–– Finaliza booklets offline com
diferentes requisitos sem intervenção
do operador

A Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS,
pode aumentar a produtividade até 30% ou mais.
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Os seus trabalhos passam da lista "a fazer"
para a lista "completado" de forma mais
eficiente com a Solução de Finalização
Xerox IntegratedPLUS.
®

Vantagens
Produza mais trabalhos
•A
 gilize as operações de pré-impressão e elimine os
congestionamentos na produção
• F aça a gestão de uma variedade de trabalhos que incluem
diversos requisitos de finalização com menores tempos
de execução
•T
 rabalhe com dispositivos de finalização às velocidades
de produção anunciadas
Reduza os custos
• Reduza os erros
• Reduza os custos com mão de obra
 lgumas configurações combinam a conveniência da
•A
finalização inline com a flexibilidade da finalização offline
Faça crescer o seu negócio
 timize a utilização dos ativos mesmo com fluxos de
•O
trabalho diversos e de curtas tiragens
 s operadores especializados podem dedicar-se a tarefas
•O
de maior valor
 umente as receitas usufruindo de uma crescente
•A
e melhorada rentabilidade
Aumente a Qualidade e a Eficiência

Não interessa de onde vêm as folhas impressas, irá
desfrutar de redução no tempo e em mão de obra com
a Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS.

 eduza os erros e as reimpressões dispendiosas – o leitor
•R
de códigos de barras interno assegura que cada documento
tem o número certo de páginas na sequência esperada
para conteúdo produzido offline.
•A
 integridade também o ajuda a controlar os booklets com
número de páginas variadas.
 umente a produtividade ao finalizar vários trabalhos numa
•A
única pilha offline – a informação de finalização de cada
trabalho é obtida sem intervenção do operador.
 umente a eficiência de vários trabalhos com requisitos
•A
de finalização variados – capacidade inteligente de
agrupamento irá ordenar automaticamente os trabalhos
em grupos com requisitos de finalização idênticos,
permitindo obter uma melhor produtividade do finalizador.
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Desfrute de flexibilidade na criação
conveniente de booklets offline numa única
e automatizada solução de finalização.
Normalmente, depara-se com uma escolha difícil quanto se trata da criação de
booklets: inline ou offline. Inline significa dedicar um dispositivo de criação de
booklets a uma impressora. Os finalizadores offline podem atrasar o processo e
não são tão convenientes como os inline. Com a Solução de Finalização Xerox®
IntegratedPLUS, já não precisa de escolher.
A conveniência da Finalização
Automática Inline.
Com esta opção, a Pré-Impressão com um só toque toma
conta da configuração do trabalho durante a pré-impressão.
As folhas impressas passam diretamente da impressora

Com o Dual-Mode Bourg Sheet Feeder opcional, terá
automatização do início ao fim, quer inline quer offline.
A nossa solução que permite poupar trabalho oferece-lhe
três formas de tirar partido da automatização: inline, offline
ou ambas.

para o criador de booklet, juntamente com os dados
do Formato da Definição do Trabalho necessários para
programar a finalização automática. Em vez de carregar
papel e descarregar booklets, o operador fica livre para se
dedicar a outras tarefas, deixando a Solução de Finalização
IntegratedPLUS tratar dos detalhes.

Pode mesmo integrar impressoras
não Xerox num workflow da Solução
de Finalização IntegratedPLUS.
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Maximize a produtividade com a finalização
de booklets eficiente inline e offline.

A sua impressora pode estar equipada com o Dual-Mode Bourg Sheet Feeder
e enviar folhas diretamente para um finalizador inline. Para além disso, quando
a impressora ligada não está a usar o finalizador, podem ser alimentadas pilhas
de folhas de outras impressoras ou de prensas offset que serão usadas no criador
de booklets inline que funcionará offline.

Quando o Dual-Mode Sheet Feeder está ligado diretamente a
uma impressora de produção Xerox® e a um finalizador inline,
pode trocar automaticamente entre workflows inline e offline
– não sendo necessária intervenção do operador.
O Dual-Mode Bourg Sheet Feeder (BSF) pode ser também
usado como entrada de um criador de booklets offline.
É utilizado um scanner manual portátil para ler códigos
de barras a partir de folhas de que são impressas e
viajam com as as pilhas de trabalhos impressos. O código
de barras é usado para obter informação JDF necessária
para a finalização. Assegura assim que o finalizador é
configurado automaticamente e de forma correta para
cada trabalho.
O Dual-Mode BSF funciona com toda a frota de impressoras
de produção Xerox®. Combina as vantagens de um criador de
booklets inline (conforme seja permitido pelas configurações)
com a conveniência e rentabilidade de um finalizador
offline partilhado.
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A Flexibilidade da Finalização Automática Offline
Com esta opção, pode usar o Xerox FreeFlow para distribuir
entre várias impressoras o tempo e a poupança em mão de
obra conseguidos com a configuração automática. Os trabalhos
em booklet saem das impressoras para os carrinhos como
normalmente, apenas sendo adicionada uma folha com o
código de barras a cada trabalho.
®

®

No finalizador, o operador apenas precisa de colocar um
carrinho empilhador no Dual-Mode BSF, digitalizar o código de
barras com o leitor portátil e premir a tecla "Iniciar", podendo
de seguida afastar-se para ir realizar outras tarefas. Se for

O melhor dos dois mundos com finalização
automática inline combinada com
finalização Offline Automática
Para o máximo de conveniência e flexibilidade, esta opção
permite a automatização de trabalhos inline e offline usando
o BSF na sua capacidade dual-mode. A impressora onde o
finalizador estiver ligado pode imprimir trabalhos sem ser em
booklet para o carrinho empilhador, mesmo quando o criador
de booklets está a criar booklets de outras impressoras.
Suponha que recebe trabalhos de booklets tais como
diretórios ou booklets de benefícios. Os trabalhos serão
preparados automaticamente para impressão e enviados
diretamente para uma impressora ligada ao criador de
booklets, onde estes são criados sem intervenção do operador.

usado o leitor de códigos de barras interno, o operador pode
carregar a pilha com vários trabalhos, que tenham diferentes
requisitos de finalização. Baseado na informação JDF, o
alimentador de folhas irá ler a página com o código de barras,
recupera a informação do trabalho e finaliza o trabalho, tudo
isto enquanto alimenta folhas de uma ou mais bandejas.
O código de barras interno também permite a finalização de
booklets de dimensão variável que tenham sido preparados
com o FreeFlow Core. O alimentador tem a inteligência
suficiente para suspender o trabalho e alertar um operador
caso as capas estejam em falta.

Pode também receber um trabalho de impressão de
calendários. O sistema compreende a pré-impressão
necessária e os procedimentos de layout, realizando-os
automaticamente. Após este processo estar completado,
pode então enviar o trabalho para uma impressora
diferente onde será impresso para um carrinho empilhador,
juntamente com a folha de rosto com o código de barras.
Basta simplesmente conduzir o carrinho empilhador até à
impressora que tem o criador de booklets, ler o código de
barras e os calendários serão finalizados. A função dual-mode
permite automatização nas configurações inline ou offline e
é compatível com servidores de impressão FreeFlow® ou EFI®
Fiery® – é o melhor em utilização de equipamentos.
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Encadernação perfeita, eficiente e a pedido

Quando utilizado como parte da Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS,
a encadernação de livros é tão fácil e isenta de erros tal como ler um código de
barras. Os leitores de código de barras nos encadernadores e guilhotinas, permitem
uma programação automática e simplificada para curtas tiragens de livros. Entre
os finalizadores que fazem parte da Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS
incluem-se o C.P. Bourg® 3002 Series of Perfect Binders com a guilhotina Challenge®
CMT e com os encadernadores Standard Horizon BQ Series que incluem Série HT
de guilhotinas.
Preparação Automática do Trabalho
A Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS, automatiza
a produção de livros desde a pré-impressão até à impressão
e finalização. Como parte da pré-impressão o Xerox® FreeFlow®
Core automatiza a preparação do trabalho, incluindo
imposição e criação de uma folha de rosto para o trabalho.
As folhas incluem códigos de barras com ID do Trabalho,
que fornecem informação exclusiva de programação aos
finalizadores. O FreeFlow Core submete as capas e as páginas
de conteúdo para impressão em simultâneo, permitindo que
assim capas e os blocos dos livros sejam empilhados com
eficiência pela sequência correta coincidindo de trabalho
para trabalho. Isto elimina eficazmente o trabalho durante
o processo. Este nível de automatização é especialmente
importante quando se processam quantidades significativas
de encomendas de livros por dia, quaisquer que sejam as
quantidades de livros por encomenda.
O Xerox® FreeFlow Core, combinado com as soluções dos
nossos parceiros, irão facilitar uma produção de livros
perfeitamente encadernados, ajudando-o a maximizar
a produtividade e a rentabilidade.

Automatização de acordo
com as suas necessidades
O C.P. Bourg 3002 Series of Perfect Binders
(BB3002/BB3102/BB3202) oferece aos clientes uma
solução altamente automatizada destinada a minimizar
o tempo e custo da produção de livros, mesmo quando se
trata de pequenas tiragens. A flexibilidade do software de
automatização da pré-impressão Xerox® FreeFlow Core e a
velocidade destes encadernadores, possibilitam a produção
de uma grande variedade de livros encadernados com capa
mole a partir de fluxos de impressão digital, com uma mínima
intervenção do operador.
No centro da solução encontra-se a capacidade do FreeFlow
Core controlar diretamente os workflows automatizados
de finalização. Liga-se sem falhas com sistemas de entrada
de encomendas para funções de pré-impressão simples
e automatizadas. O FreeFlow Core também potencia as
capacidades de integridade a nível da folha e correspondência
capa/livro dos sistemas Bourg, assim como a programação
automática da guilhotina com o Challenge CMT 130/330.
Quando configurado com as guilhotinas Challenge CMT
130 ou 330, a solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS
oferece um workflow altamente automatizado – com reduzidos
pontos de intervenção desde a folha até ao livro! Pela primeira
vez, pilhas de folhas soltas do BSF podem ser agrupadas com
capas pré-impressas a cores exigindo pouca ou nenhuma
intervenção do operador.
A Xerox e os seus parceiros colaboraram na criação de uma
solução potente offline para encadernação que implique o
mínimo envolvimento do operador, uma maior eficiência e
uma incrível facilidade de utilização.
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Encadernação Perfeita Flexível
O encadernador Standard Horizon BQ-270V, oferece uma
encadernação perfeita e de elevada qualidade em produção,
através de uma operação totalmente automatizada,
simplicidade ao toque de um botão e produção a pedido
de livros com espessuras variadas. É flexível pois pode lidar
com uma grande variedade de suportes de impressão e
revestimentos. É eficiente pois um só operador pode produzir
até 500 livros por hora.
O encadernador Standard Horizon BQ-470 totalmente
automatizado é fácil de operar, exigindo um mínimo de treino
do operador. Produz até 1350 livros encadernados por hora.
O BQ-470 encaderna livros até 65 mm de espessura e suporta
adesivos EVA e PUR. Este encadernador de produção foi
desenhado para tiragens curtas a médias. As suas funções
automatizadas permitem uma mais rápida troca entre
programações.
Os módulos de corte opcionais incluem o offline HT-30C ThreeSide Trimmer com programação automática de trabalhos e
trocas rápidas e o HT-80 Three-Knife Trimmer que pode ser
usado inline com o encadernador Standard BQ-470 ou offline
com qualquer encadernador.

O sistema de controlo de encadernação
pXnet-lite para impressão de produção
digital, oferece workflows offline
automatizados e melhorados para
os equipamentos Xerox® FreeFlow®.
Como parte do FreeFlow Core, o novo pXnet-lite
inclui uma programação automatizada e simples
dos finalizadores Horizon compatíveis com JDF. As
instruções de finalização para cada trabalho são
convertidas automaticamente em JDF, armazenadas e
depois recuperadas no finalizador através da leitura do
código de barras da folha de rosto que acompanha o
trabalho de impressão. O pXnet-lite pode suportar vários
equipamentos de finalização compatíveis com JDF.
Caso seja necessário, os clientes podem aumentar a
solução para o pXnet com todas as funcionalidades.
O Horizon pXnet-lite proporciona a programação
automatizada da finalização necessária para produção
de pequenas tiragens rentáveis, integrado com seu
workflow Xerox® já existente.

Com os encadernadores Standard Horizon, o FreeFlow® Core
entrega uma descrição do trabalho JDF a Ultimate Bindery.
O Ultimate Bindery valida a descrição JDF face aos requisitos
do encadernador e gera as instruções de finalização que irão
ser usadas pelo pXnet-lite para configurar automaticamente
o encadernador e o módulo de corte.
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Quando a Criação de Booklets
se paga a si própria

A conveniência da finalização inline
À medida que as tiragens se aproximam mais de uma só
unidade, a finalização inline pode ser a opção mais rentável.
A automatização melhorada da solução de finalização
IntegratedPLUS, torna possível um verdadeiro workflow só
com um toque. A solução utiliza tickets de trabalho e controlo
JDF suportados por uma grande variedade de impressoras
de produção e finalizadores Xerox®. Durante a pré-impressão
o FreeFlow® Core toma conta das tarefas de imposição e

Horizon ColourWorks PRO/PRO Plus
O Horizon ColourWorks PRO e o Horizon ColourWorks PRO
Plus são finalizadores compactos multifuncionais que criam
booklets, vincam, cortam até à margem, dobram, agrafam e
empilham. Este sistema de finalização realiza agrafamento
no canto, no lado e ao centro juntamente com dobra de
booklet e acerto da face. Os booklets finalizados saem para
um empilhador vertical integrado e motorizado.

Plockmatic Pro 50/35 Booklet Makers
O Plockmatic Pro 50 ou Pro 35 Booklet Maker, é a opção
de produção inline para utilizadores profissionais que
necessitem de booklets da mais alta qualidade à velocidade
anunciada – incluindo a opção de acrescentar capas
e inserções a cores. O design compacto do Pro 50/35,
permite aos clientes escolherem apenas os módulos de que
necessitam com base nas suas aplicações. Também pode
ser utilizado como equipamento independente em modo
offline. A sua pequena dimensão poupa espaço e permite
um suave ambiente gerando booklets com um aspeto
profissional a um preço acessível.

C.P. Bourg® BDF-e e BM-e Booklet Makers
Agora pode agrafar, dobrar e acertar enquanto produz
booklets e outros documentos mais rapidamente na
dimensão e largura máxima da prensa, com integridade
garantida dos conjuntos, gerando zero desperdícios. Com os
premiados C.P. Bourg E-Series Booklet Makers na sua linha,
é possível criar automaticamente tudo, desde capas para
CD até booklets grandes agrafados-dobrados-acertados e
calendários em quantidades de um a milhares, a pedido.
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preflight. Enviando mesmo um trabalho completo com ticket,
em ficheiro PDF pronto a imprimir para o servidor de impressão
sem qualquer intervenção do operador. As folhas impressas
passam diretamente da impressora para o criador de booklets,
juntamente com os dados JDF necessários para programar a
finalização automática. Em vez de carregar papel e descarregar
booklets, o operador fica livre para se dedicar a outras tarefas,
deixando a Solução de Finalização IntegratedPLUS tratar
dos detalhes.

Elimina a incisão manual, corte e vincagem
quando finaliza uma grande variedade de
aplicações com o Duplo® DC-646 e 645.
Produz sem esforço uma grande variedade de aplicações tais como brochuras,
folhetos, cartões de felicitações, postais e cartões de visita, quando utiliza o Duplo
DC-646/645 Offline compatível com JDF para corte/incisão/vinco com a Solução de
Finalização Xerox® IntegratedPLUS. O DC-646/645 proporciona uma versatilidade
sem paralelo na incisão, corte e vincagem de documentos numa única passagem
a 26 folhas por minuto.
Fácil Operação

Produtividade Versátil

A Solução de Finalização Xerox® IntegratedPLUS automatiza
a produção desde a pré-impressão até à impressão e
finalização. Como parte da pré-impressão automatizada, o
Xerox®FreeFlow® Core automatiza a preparação do trabalho,
incluindo imposição e criação de uma folha de rosto para o
trabalho. A folha de rosto, que acompanha cada trabalho, inclui
instruções para o operador sobre a forma de colocar o trabalho
no finalizador. Também fornece o nome do trabalho para uma
fácil identificação na consola do Duplo JDF.

O DC-645 pode realizar 6 incisões, 15 cortes e 10 vincos por
folha para maximizar a produtividade. O finalizador pode
aceitar suportes de impressão até 350 g/m² assim como
folhas de formatos maiores. É rápido e foi desenhado para
ambientes de grande produção. Existem também módulos
opcionais para aplicações adicionais.

O FreeFlow Core entrega então ao Ultimate Bindery uma
descrição JDF do trabalho. O Ultimate Bindery valida a
descrição JDF face aos requisitos do finalizador e traduz e
melhora a descrição do trabalho para criar instruções de
finalização para as operações de incisão, corte e vincagem.

Precisão Consistente
Para finalizar um trabalho, o operador apenas precisa
de carregar a pilha no alimentador de acordo com as
instruções impressas na folha de rosto e libertar o trabalho
correspondente na consola Duplo. Em vez de ser necessário
que o operador inspecione cada trabalho e defina a posição
de cada corte, vinco e incisão, a programação do finalizador
é realizada automaticamente com base nas instruções JDF.
Este finalizador flexível e eficiente ajuda a maximizar a
produtividade e a reduzir as hipóteses de erro por parte
do operador.

Perforation
Perfuração
(Opcional)
(Optional)

Crease
Vinco

Cut
Corte

Slit
Incisão

Marginda
Trim
Acerto
Margem

Feed
Alimentação

Feed
Direction =
Direção da
Alimentação
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Transforme os congestionamentos
no finalizador em oportunidades
que geram lucro.
Comece a gerir um misto de requisitos de finalização e pequenas tiragens
de impressão, sem dedicar um finalizador ou uma impressora.

Apenas a Xerox lhe proporciona esta oportunidade única
de otimizar o seu investimento e a sua operação através
da automatização total, não apenas automatizando a
pré-impressão mas também as operações de finalização.
• O Xerox® FreeFlow® Core elimina a programação manual
e a mão de obra especializada normalmente necessária
para programar o trabalho e as opções de finalização, o
que reduz o risco de erros pois os parâmetros necessários
(tais como imposição da página, ordenação e acerto das
páginas) são programados automaticamente quando
o trabalho entra no seu workfllow.

Produza livros com encadernação perfeita,
booklets agrafados na lombada, cartões de
felicitações, postais, cartões de visita e muito
mais com a Xerox e os seus parceiros em
pré‑impressão e finalização.

• O Dual-Mode Bourg Sheet Feeder combina a conveniência
da finalização inline com a flexibilidade da finalização
offline para que possa partilhar um finalizador com várias
impressoras, sejam elas Xerox® ou de outras marcas, nas
mesmas instalações.
• Com a Solução de Finalização Xerox®IntegratedPLUS,
consegue o melhor dos dois mundos em questões de
finalização – a conveniência da finalização inline com
a flexibilidade da finalização offline, e ainda economias
inigualáveis em mão de obra. Esta é ainda compatível com
vários equipamentos na frota de produção relativamente
a servidores de impressão FreeFlow® e EFI® Fiery®.
• A Solução de Finalização IntegratedPLUS é suportada por
uma equipa de serviço profissional a nível mundial, treinada
e preparada para que possa tirar o máximo partido
do seu investimento. Esta equipa inclui arquitetos de
sistema experientes, programadores e consultores e ainda
engenheiros dedicados a integração, disponíveis para lhe
oferecer um vasto leque de serviços e treino.
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