
Xerox® Confident Colour  
Automated Colour Quality Suite
Descrição Geral

Automated Colour Quality Suite 
(ACQS)
Cada cliente recebe cor consistente e previsível,  
todos os dias.
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Trabalhar com uma impressora digital a cores sem uma adequada gestão de 
cores não é forma de satisfazer os clientes e fazer crescer o negócio. É difícil fazer 
com que os seus clientes aprovem a folha de provas perfeita. Mas fazer com que 
cada tiragem coincida com as folhas aprovadas é o verdadeiro desafio para que 
precisa estar preparado todos os dias. Ao gastarem menos tempo a ajustar a cor, 
os seus operadores ficam livres para imprimirem mais trabalhos. 

Pode também eliminar o 
risco da gestão de cor.

A gestão da cor é fundamental 
para a satisfação dos clientes.
Sem gestão de cor, a qualidade das suas 
impressões irá variar enormemente. 
Arriscará também em ter clientes 
insatisfeitos, operadores frustrados, 
tempo e material desperdiçado e 
a potencial perda de negócios. A 
tecnologia avançada de gestão de 
cor da Xerox® transfere as decisões 
complexas sobre cor dos operadores 
para um sistema automatizado que 
consegue monitorizar e controlar uma 
miríade de parâmetros de produção em 
apenas um ou dois minutos.

O que está incluído no 
Automated Colour Quality 
Suite (ACQS)?
O ACQS retira as variáveis da equação 
da cor, ao tirar partido de:

•	  Equipamento normalizado para 
medição da cor, incluindo uma 
matriz de largura integral ou 
espectrofotómetros inline, para 
monitorizar a cor na impressora

•	  Software e procedimentos 
normalizados de operação que 
permitem calibração automática, 
criação automática de perfis  
e calibração spot-colour automática

Uma impressora com ACQS 
produz e verifica um perfil de cor 
automaticamente, permitindo-lhe 
reproduzir repetidamente cores exatas e 
previsíveis com um mínimo de tempo e 
esforço.

Cumpra a promessa do digital 
– cor rápida, fiável e acessível.
A gestão de cor automática permite-
lhe minimizar o tempo e esforço gastos 
em tarefas manuais, tais como realizar 
medidas de cor e editar ficheiros em 
pré-impressão, ao mesmo tempo 
que consegue resultados exatos e 
consistentes. À medida que as tiragens 
diminuem em tamanho, a redução do 
tempo de preparação torna-se mais 
importante do que nunca, o que torna 
a cor fiável um bem muito valioso. 
Pode também aplicar uma excelente 

qualidade de impressão e uma melhor 
rentabilidade para diferenciar o seu 
negócio e para o fazer crescer. As 
ferramentas de Automated Colour 
Quality Suite (ACQS) baseiam-se nas 
nossas soluções de impressão digital 
e são tão fáceis de utilizar que os 
operadores podem começar a trabalhar 
a toda a velocidade com um mínimo de 
formação.

A ausência de gestão de 
cor convencional 
corresponde a acertar ou 
falhar.
Com variações em aptidões 
do operador, materiais e 
fatores ambientais, a 
qualidade dos trabalhos 
podem facilmente  
afastar-se de ótimos 
resultados.

Mantenha a sua 
impressora Xerox®  
estável e exata.
Com a calibração e 
profiling automatizado, 
poderá corresponder 
melhor as provas 
aprovadas e os 
trabalhos impressos 
anteriormente.

A calibração gera 
mais consistência, 
mas não 
necessariamente 
mais exatidão.
A calibração manual 
ou automatizada irá 
ajudá-lo primeiro a 
obter trabalhos a cores 
mais previsíveis.

Abordagens típicas à cor ACQS

Dia 2

Dia 1
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Todas as impressoras digitais precisam de alguma forma de gestão de cor – 
apenas a Xerox torna isso fácil. Automated Colour Quality Suite está presente em 
quase todas as impressoras digitais a cores Xerox® para eliminar praticamente 
o tempo e os erros associados à gestão de cor de forma automática. Quando 
se trata de gestão avançada de cor, apenas a Xerox automatiza os processos 
fundamentais da calibração e perfis de destino a este nível de velocidade e 
independência do operador.

Gestão avançada e automatizada da 
cor. Apenas da Xerox.

Xerox® Colour 800i/1000i Presses

Em parte alguma é mais 
drástica a vantagem da ACQS 
do que na  
criação de perfis.
Não precisa de se preocupar se os 
operadores estão a usar processos 
manuais inconsistentes nem de 
investir em equipamentos e software 
dispendiosos. Com as impressoras 
digitais Xerox®, o hardware de medição 
de cor integrado, consegue criar uma 
impressão digital da impressora criando 
um novo perfil de destino em apenas 
alguns minutos.

Se a impressora digital for da 
Xerox, a Automated Colour 
Quality Suite vem integrada de 
origem.
Pode também trocar a sua antiga 
impressora por uma Xerox® Versant® 
80 Press, Xerox® Versant® 2100 Press 
ou Xerox® Colour 800i/1000i Presses 
para obter uma gestão de cor fiável e 
consistente. Irá conseguir obter uma 
extraordinária qualidade de cor de 
forma rápida e fácil, melhorando a 
produtividade e a rentabilidade trabalho 
após trabalho.

Xerox® Versant® 2100 PressXerox® Versant® 80 Press 

TITLE: X_28836_PSGBR-13ZE   LANGUAGE: Portuguese   DATE: December 24, 2014 9:20 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 3 of 4



©2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e Xerox and Design® e Versant são marcas comerciais da 
Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. 11/14 BR9573 PSGBR-13ZE

Assuma o controlo dos desafios 
impostos pela gestão de cor no seu 
departamento de produção.
Xerox® Confident Colour combina tecnologias inigualáveis de gestão de cor, 
serviços de consultoria e processos normalizados para o ajudar criar cor mais 
extraordinariamente consistente.

Compreendemos que os trabalhos 
que produz para os clientes precisam 
de corresponder sempre aos seus 
requisitos exclusivos. Sabemos que para 
conseguir está exatidão e fiabilidade é 
preciso mais do que apenas software 
ou tecnologia isolada. É necessário 
um Parceiro com uma abordagem 
totalmente integrada em gestão de 
cor, anos de experiência e soluções, 
processos e tecnologia digital líder de 
mercado. É necessário Xerox® Confident 
Colour.

Confident Colour Inclui:
•	  Tecnologia de gestão de cor, como 

a Automated Colour Quality Suite, 
integrada em todas as nossas 
impressoras digitais

•	  Consultores de Cor em Produção da 
Xerox, incluindo os Especialistas Xerox 
FOGRA, um grupo de profissionais no 
campo da gestão de cor em produção.

•	  Ferramentas para Desenvolvimento 
do Negócio para o ajudar a explorar 
novas oportunidades com trabalhos a 
cores para os seus clientes e descobrir 
novas áreas de crescimento, por 
exemplo designing para Soluções 
digitais 

•	  Business Innovation Partner que 
abordam os desafios fundamentais 
da gestão de cor, incluindo a 
correspondência de offset para digital

•	  Soluções Personalizadas criadas de 
acordo com as suas necessidades 
exclusivas que o irão ajudar a obter 
um desempenho em cor exigido por si 
e pelos seus clientes.

Coloque o poder de construir o 
negócio nas mãos de cada 
operador.
Oferecemos a tecnologia que lhe 
permite confiar na consistência e 
exatidão da sua impressora digital. 
Os empregados podem concentrar-se 
naquilo que realmente interessa – 
maravilhar os clientes, produzir mais 
trabalhos, reduzir custos e fazer crescer o 
seu negócio.

www.xerox.com
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