O mundo da impressão em mudança.

Um mundo de oportunidades.
O cenário da impressão onde todos nós
nos sentíamos confortáveis na última
década e mais, foi indubitavelmente
alterado. E embora isso possa parecer
assustador, as atuais realidades
também abrem portas a oportunidades
muito reais.
Altere a forma como os seus clientes veem a impressão
digital – e como você a vê. O digital era visto como adequado para
um sub-conjunto de trabalhos. Uma solução digital que aumenta
as capacidades e permite uma maior variedade de trabalhos, fará
de si o fornecedor de impressão de eleição.
Aumente a produtividade e os lucros. A qualidade digital
costumava ser um exercício de tentativa e erro. Uma solução digital
que atinge de forma fácil e previsível uma qualidade excelente
e aumenta a produtividade, irá fazê-lo ganhar o jogo.
Ofereça mais tipos de trabalhos a mais tipos de clientes.
Os clientes procuram destacar-se com cores precisas da marca
e uma variedade de formatos finalizados. Uma solução digital
que torna isso possível, fará de si um parceiro essencial.

Mudança significa oportunidade. As alterações nas exigências dos clientes para tiragens
mais curtas com informação variável e o crescimento da impressão digital, significam
que existe uma abertura para um fornecedor de impressão que esteja preparado para
entrar e aproveitar a oportunidade de satisfazer mais clientes.
Mas o que significa estar preparado para essa oportunidade?
Mudança: Prova A –
Diminuição do tamanho
das tiragens; mais trabalhos
curtos por dia.
No início do digital, as tiragens
costumavam ser de milhares. Podia manter
essencialmente um workflow offset porque
apenas imprimia alguns poucos trabalhos
digitais por dia. Mas a alteração nas
necessidades dos clientes veio alterar essa
verdade. Os clientes querem agora tiragens
às centenas – ou menos. O que coloca
exigências totalmente diferentes sobre
si e sobre a solução que utiliza para
satisfazer essas necessidades dos clientes.
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Mudança: Prova B – Aumento das capacidades.
Sim, a impressão está a mudar – para melhor. Esta brochura é um exemplo perfeito.
Num passado não muito distante, teria sido impossível produzi-la eficazmente.
O exigência de uma quinta cor spot, teria exigido uma solução offset e uma maior
tiragem para que fosse rentável. E a tiragem desejada de apenas uma – a sua –
teria sido impossível usando esse método de produção.
Atualmente, isto é fácil graças à Xerox® iGen® 5 Press.

Ligue-se e obtenha mais informações.
Siga-nos no Twitter

Veja no YouTube

Partilhe a sua opinião

Goste de nós no Facebook

@XeroxProduction
twitter.com/XeroxProduction

Digital Printing Hot Spot Blog
digitalprinting.blogs.xerox.com

Videos Corporativos
youtube.com/xeroxcorp

facebook.com/XeroxCorp

Contacte o seu representante Xerox e agende hoje mesmo uma demonstração. Veja o que
o nosso novo workflow da Xerox® iGen® 5 Press pode representar para o seu negócio. Visite
www.xerox.com para obter mais informações.
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O seu mundo é agora mais colorido – e mais rentável.

É o mundo da iGen® 5.
Tudo na Xerox iGen 5 Press foi criado para o mundo em mudança da impressão,
para que possa aproveitar as oportunidades novas e rentáveis. A iGen® 5 oferece duas
novas melhorias à plataforma de impressão digital mais disponível e produtiva do
mercado, fazendo dela a única resposta certa à forma como o mundo da impressão
trabalha hoje em dia.
®

®

É um maravilhoso mundo, colorido – uma quinta cor.
A configuração da iGen® é agora alargada com a opção de uma quinta cor que aumenta
drasticamente a sua capacidade de corresponder uma maior variedade de cores PANTONE®.
Pode carregar rapidamente Laranja, Verde ou Azul como suplemento ao CMYK, alargando
a gama da impressora e facilitando a correspondência com uma maior variedade de cores
spot, aumentando a sua capacidade de manter os clientes na sua marca.

Automaticamente
melhor.

Flexibilidade para conquistar mais oportunidades.

Mais 5 meses com a iGen® 5 –
Automatização e produtividade.
A família iGen sempre conseguiu que uma quantidade finita de tempo trabalhasse mais
para si. Devido à sua automatização avançada, a Xerox® iGen® 5 permite mais tempo de
produção – em cada turno, em cada dia, em cada ano. Até 40% mais, que poderá considerar
de várias formas diferentes. É como se a iGen® 5 lhe oferecesse mais cinco meses de tempo
de produção em cada ano. Ou, pense assim... enquanto outros fornecedores de impressão
produzem 12 meses de trabalhos no próximo ano, você poderá produzir 17.
®

A Xerox® iGen® 5 é simplesmente
a impressora digital mais
produtiva do mercado, graças
aos níveis sem precedentes
de automatização e
inteligência integrados na
impressora do início até ao
fim. Esta automatização
reduz drasticamente o tempo
de configuração, melhora a
qualidade de imagem, reduz
os custos com mão-de-obra e
acelera os tempos de execução.
O impacto é imediato e
dramático quer na sua empresa
quer nos seus resultados finais.

Tempo de Produção da iGen® 5
Serviço
Reparação
Controlo de Qualidade
Esperar pela impressora
Papel encravado
Manutenção planeada
Troca de consumíveis
Desperdício devido a erro da impressora
Programação do trabalho
Rotina matinal

Mantenha o trabalho e os lucros a fluir –
workflow digital inteligente.
Todos falam sobre workflow porque o sucesso dos nossos dias exige mais do que
uma impressora produtiva – exige uma solução completa que aborde todos os
congestionamentos que impedem os trabalhos de fluírem aos níveis mais produtivos.

Os cinco principais
congestionamentos do
workflow de produção

Faturação
Envio do trabalho
Preflighting

Escolha Laranja
Impresso com uma quinta cor

5 igual a um – uma única plataforma.
A Xerox iGen 5 Press une todos os elementos da família iGen numa plataforma
final configurável.
®

®

®

Este novo design de impressora permite-lhe escolher a configuração exata de que
precisa para ter sucesso. Velocidade, número de cores, alimentação e finalização –
tudo o que torna a solução tão exclusiva quanto os desafios e oportunidades que
enfrenta todos os dias.
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Escolha Verde
Impresso com uma quinta cor

Fonte: Production Software
Investment Outlook,
InfoTrends, 2011

Escolha Azul
Impresso com uma quinta cor

Você tem uma imagem a
manter – Atingir e manter
a qualidade de imagem.
O processo para atingir uma qualidade de
imagem consistente e que pode ser vendida,
tem sido sempre um trabalho manual
intenso em outras soluções de produção
digital. Imprima, calibre, imprima, ajuste e
imprima de novo. Mas a nossa automatização
integrada torna isto previsível e eficiente.
Pode obter facilmente a cor excelente de
que precisa e mantê-la de turno para turno
e de impressora para impressora.

A Xerox® iGen® 5 aumenta as suas possibilidades através de uma combinação
de atributos e capacidades, tais como Object Oriented Halftoning e controlo
das lineaturas, que abordam a excelência da impressão de todos os ângulos,
mantendo-o a si flexível e com capacidade de resposta.

Pensar em grande
começa aqui – folha
com 660 mm.
Existe a perceção de que a impressão
digital oferece um leque limitado
de trabalhos em parte devido à
dimensão da folha. Mas a iGen® 5 pode
trabalhar com folhas até 660 mm –
uma das maiores da indústria. Pode
assim imprimir mais trabalhos mais
economicamente – aplicações exclusivas
tais como brochuras com 6 painéis,
panfletos dobrados, folhetos dobrados
para bolso e campanhas de correio
direto que se irão destacar. Esta folha
maior associada à automatização líder
da indústria da iGen® permite imprimir
mais por hora com maior eficiência.
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O aspeto final que os seus clientes
procuram – Tinta Seca Mate.
A Tinta Seca Mate permite-lhe emular melhor o aspeto
do offset e produzir um leque mais alargado de trabalhos,
incluindo álbuns fotográficos e outros, otimizando a
uniformidade do aspeto brilhante em destaques, meios tons e
sombras. Alarga a flexibilidade dos seus trabalhos oferecendo
uma finalização mate agradável semelhante ao offset,
especialmente em papel sem revestimento ou sedoso.

Os toques de finalização
certos – Xerox®
IntegratedPLUS Finishing.
A solução de finalização certa é essencial
para aceitar um vasto leque de trabalhos
e para os produzir satisfazendo os seus
clientes. O Xerox® IntegratedPLUS
Finishing alarga a conveniência e a
rentabilidade da finalização automática
a várias impressoras , sejam Xerox® ou
não Xerox® na mesma empresa. Elimina
a necessidade de operadores de prepress
altamente experientes e não necessita
de programação manual, aumentando
a eficiência em cada trabalho.

