Texto com Imagem Especial
A forma sensível de tornar os documentos
seguros economicamente.

Os documentos não se conseguem
defender. Proteja-os com Texto com
Imagem Especial.

Os documentos falsificados são assunto sério. Estão a afetar empresas legítimas
em todo o globo. Ao adicionar Texto com Imagem Especial a bilhetes para eventos,
cartões de identificação, transcrições, cupões ou outros documentos valiosos, pode
reduzir esta fraude ao mesmo tempo que utiliza ferramentas de workflow que já
tem na sua empresa.
Mais segurança
Xerox MicroText Mark, Xerox
Correlation Mark, Xerox® GlossMark®,
Xerox® Infrared Text e Xerox®
FluorescentMark adicionam níveis de
segurança aos trabalhos estáticos e com
Informação Variável (VI) dificultando
a sua falsificação. Para além disso, ao
utilizar efeitos múltiplos - incluindo os
que são visíveis - torna a sua reprodução
mais dispendiosa do que adquirir
o original.
®

®

Para ver por si próprio o que o Texto com
Imagem Especial pode adicionar aos
seus documentos, veja as aplicações de
exemplo nesta brochura.

2

Mais interesse visual

Maior economia

O Texto com Imagem Especial pode
também ser usado para adicionar
interesse visual e sofisticação aos seus
trabalhos. Utilize-o para adicionar texto
reflexivo que valoriza as fotos, ilustrações
e fundos coloridos.

Comparado com outros produtos anticontrafação existentes no mercado, o
Texto com Imagem Especial oferece-lhe
todas as opções de que necessita, a um
preço que pode pagar Como funciona
com vários Servidores de Impressão
Xerox® é possível que já tenha toda a
tecnologia necessária para começar.

Anime os seus bilhetes para eventos.

Adicione outra camada de segurança usando a imagem especial Xerox®.
O Xerox® GlossMark® Text dá um aspeto brilhante a áreas de texto usando
a sua atual impressora Xerox®. É necessário equipamento especial.
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Xerox® MicroText Mark

Utilize-o para criar caracteres com
apenas um centésimo de polegada
de altura. Quando vistos a olho
nu, parecem pequenos pontos.
Usando uma lupa, consegue-se
ver o conteúdo impresso. Neste
exemplo, o preço do bilhete e
a localização do lugar estão
integrados como micro texto.
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Xerox® Correlation Mark

Esta Correlation Mark com duas
camadas aparece como uma
caixa pintada. Ao colocar uma
transparência "chave" sobre a caixa
e movendo-a de um lado para o
outro, é descodificada a primeira
camada do conteúdo. Rode a
transparência e será revelada a
segunda camada de informação.
Neste exemplo, podemos ver o
último nome da pessoa e, após
rodar a transparência, um
primeiro nome.
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Xerox® GlossMark® Text

Quando visto em linha reta, o
GlossMark Text não é visível. Mas
quando se inclina a página e se olha
em ângulos diferentes de luz,
o conteúdo brilhante é revelado.
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Xerox® FluorescentMark Text

Esta marca aparece como
uma caixa colorida pontilhada.
O conteúdo é praticamente
impossível de decifrar em condições
de luz normal. Mas quando é
passada uma luz UV ou luz negra
sobre a caixa, o conteúdo fica
visível, como seja neste caso o preço
do bilhete e a localização do lugar.
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Xerox® Infrared Text

A olho nu, o Infrared Text de duas
camadas parece uma caixa de
texto com fundo pontilhado.
Neste exemplo, na camada do
topo visível pode ler-se "Qual é o
seu nome?" Quando visto com uma
câmara infra-vermelhos, aparece
a segunda camada - neste caso
revelando o nome da pessoa.
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Os documentos vulneráveis são coisas
do passado.

Agora que já viu o que é possível fazer, imagine as possibilidades nos seus
documentos. Use o Texto com Imagem Especial para proteger cartões de
identificação com informação oculta, criar passes de estacionamento que não
podem ser duplicados e tornar cada documento único usando tecnologia de
dados variáveis. O Texto com Imagem Especial torna tudo isto possível como
parte do Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection – um portefólio de soluções
desenhadas para o ajudar a ligar-se com os seus clientes, reduzir os custos e
conseguir novas aplicações nunca antes possíveis.
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Tudo aquilo de que precisa
para começar

Conseguir um dos cinco efeitos do Texto com Imagem Especial é fácil. Tudo o que
tem a fazer é seguir estes passos simples:
1. Selecione o efeito desejado
•
•
•
•
•

Xerox® MicroText Mark Font
Xerox® Correlation Mark Font
Xerox® GlossMark ® Text Font
Xerox® FluorescentMark
Xerox® Infrared Text

2. E
 scolha a sua ferramenta
de design
• Xerox FreeFlow Makeready
(apenas texto estático)
• Xerox® FreeFlow® VI Design
Express
• FreeFlow VI Design Pro
• Xerox® SI Designer
®

3. Use um Servidor de
Impressão Xerox®
Verifique a compatibilidade.
Utilize a tabela à direita para
determinar qual o Texto com
Imagem Especial é adequado às
suas aplicações.
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Compatível com
Ferramenta de
Design
FreeFlow Print
Server
Suportado
Descarregar
Fonte
Disponível
Para saber se o seu equipamento a cores ou a preto e branco suporta
um efeito em particular e para descarregar as fontes, contacte o seu
representante Xerox local, ou visite www.xerox.com/freeflow.

Descubra novas oportunidades de
receitas com impressão e soluções
eletrónicas para documentos com
dados variáveis.
Crie documentos com dados variáveis e personalizados que geram resultados.
O Xerox® FreeFlow® VI Suite oferece-lhe personalização de documentos sem
preocupações. Quer seja para impressão ou para distribuição eletrónica, produza
ficheiros sofisticados com dados variáveis a elevada velocidade e em tempo real.
Irá gastar menos tempo no design, gestão, composição e impressão e mais tempo
a fazer crescer o seu negócio.
Ferramentas de Design
FreeFlow VI Design Express
Uma ferramenta simples para criar
materiais personalizados altamente
eficazes e que prendem a atenção de
uma forma rápida e eficiente.
FreeFlow VI Design Pro
Uma ferramenta avançada para o
pessoal técnico desenhar sem
limites num ambiente de
desenvolvimento interativo.

Ferramentas de Composição
FreeFlow VI Compose
Não necessita de compor previamente
os ficheiros nem de os dividir em vários
ficheiros mais pequenos. Esta tecnologia
líder da indústria reúne documentos no
instante a uma velocidade muito elevada
e diretamente na impressora.
FreeFlow VI eCompose
Este potente software está preparado
para SaaS. Permite um workflow
comum que alarga as suas ofertas de
comunicações personalizadas para
além da impressão, de forma a incluir
distribuição eletrónica, apresentação na
Web, arquivo digital e outros.
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Melhore a produtividade e a rentabilidade.

Escolha um workflow.
O Texto com Imagem Especial é
utilizado exclusivamente através do
Xerox® FreeFlow® Print Server e do seu
antecessor FreeFlow Server. Pode assim
escolher entre dois percursos de workflow
– um para aplicações estáticas, outro
para variáveis.

Xerox® FreeFlow Makeready® – para
além de trabalhar com o Texto com
Imagem Especial, esta solução para
preparar documentos, agiliza as
operações make-ready muito trabalhosas
e integra-se com Adobe® Photoshop® CS
para maximizar a qualidade geral
da impressão e as eficiências na
pré-impressão.
Xerox® SI Designer Crie ficheiros de Texto
com Imagem Especial com SI Designer e
integre-os nos documentos usando a sua
aplicação favorita.

FreeFlow Variable Information Suite –
Este conjunto de ferramentas, incluindo
o FreeFlow VI Design Express, permite
desenhar, gerir e compor de forma rápida
e fácil as aplicações variáveis. Suporta
todos os tipos de dados comuns de
entrada, assim como opções alargadas
de saída, para que possa conseguir uma
eficiência sem igual no workflow e uma
flexibilidade na composição.

O Texto com Imagem Especial
funciona com toda a linha de
impressoras digitais Xerox® –
a preto e branco, com cor de
destaque e a cores - para que
possa aumentar a segurança
e adicionar interesse visual
a praticamente qualquer
aplicação.
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