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A automatização é a nova norma.
À medida que os trabalhos que entram na sua empresa
variam de uma mão cheia até dezenas ou mesmo
centenas por dia, não se pode dar ao luxo de usar
trabalho manual para tratar cada trabalho. O desafio
é encontrar forma de realizar volumes de produção
de tiragens pequenas e diversas, de forma simples e
económica. Ao juntar as Xerox® Versant® Presses e o
Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker com a Solução de
Finalização IntegratedPLUS, descobrirá uma forma suave
e flexível de aumentar drasticamente a sua produtividade,
a satisfação do seu cliente e a sua rentabilidade. Tudo
começa com a automatização.

Finalização Inline ao toque de um botão
Quando as Xerox® Versant Presses são combinadas com o Plockmatic
50/35, os resultados traduzem-se em trabalhos impressionantes por
um preço acessível. Mais ainda, a combinação Versant/Plockmatic
é tão fácil de usar como uma impressora casual existente no seu
escritório. Se souber clicar e imprimir, pode produzir pequenas
tiragens, booklets diversos de diferentes tamanhos e espessuras,
durante todo o dia.
Se produz um grande número de trabalhos de pequenas tiragens,
sabe que à medida que as tiragens são menores, a finalização
inline pode ser a opção mais rentável. Deve também saber que a
automatização melhorada da Solução de Finalização IntegratedPLUS,
elimina as programações manuais morosas, para que possa produzir
vários trabalhos de pequenas tiragens de forma rápida e fácil.

Os vários trabalhos de pequenas tiragens são feitos num ápice quando as funções automatizadas do Xerox® Versant® Press e Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker
são utilizadas em conjunto com a Solução de Finalização IntegratedPLUS.

Produção de Booklets com um clique usando a Solução de Finalização
Xerox® IntegratedPLUS
A automatização é a nova norma.
Xerox® Versant® Presses
As Xerox Versant Presses são ideais para
este nível de automatização e flexibilidade.
Estando os mercados a dar mais importância
às pequenas tiragens, rápidos tempos
de execução e realização interna dos
trabalhos, o sucesso é conseguido através
do processamento de muito mais trabalhos
num turno e num dia, relativamente ao que
acontecia no passado. A automatização é
a chave para o ajudar a fazê-lo de forma
eficiente.
®

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 pretendem booklets da mais
elevada qualidade à velocidade anunciada –
incluindo a opção para adicionar capas as
cores. O design compacto do Pro 50/35,
permite aos clientes escolherem apenas os
módulos de que necessitam com base nas
suas aplicações. A configuração inline poupalhe tempo evitando as tarefas de finalização
em separado, ao mesmo tempo que reduz
os resíduos e o custo com os erros de origem
humana. O finalizador pode ser também usado
como dispositivo casual em modo offline.
A sua pequena dimensão poupa espaço e
permite um suave ambiente, gerando booklets
com um aspeto profissional a um preço
acessível.

Maximize o seu investimento
com ferramentas simples e
potentes
Em combinação com hardware Versant
e Plockmatic, o software de Finalização
IntegratedPLUS, supervisiona os trabalhos
do início até ao fim gerando um workflow
de booklet totalmente automatizado. Tudo
começa com o Xerox® FreeFlow® Core. Este
automatiza todos os passos da pré-impressão
tal como imposição e preflight, assim como
a coordenação da impressora e do finalizador
de produção como uma única unidade – tudo
isto sem qualquer intervenção do operador.
Na pré-impressão, podem ser usados quer
os hot folders quer um portal Web-to-print
para inserir os trabalhos no sistema. Os
ficheiros PDF podem ser arrastados e largados
numa hot folder e o sistema irá selecionar
automaticamente a dimensão do suporte
de cópia e fazer os ajustes na cabeça do
agrafador e guilhotina para coincidir com as
instruções de encadernação e acerto, inserção
de capas e dobragem. 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
realizar outras tarefas e deixar que a Solução
de Finalização IntegratedPLUS trate dos
detalhes do princípio até ao fim.

Vantagens
• A
 giliza as operações de pré-impressão
e elimina os congestionamentos na
produção
• T
 rabalha com dispositivos de
finalização às velocidades de
produção anunciadas
• R
 eduz erros e assegura práticas
consistentes no processamento
de trabalhos
• R
 eduz os custos com mão-de-obra
libertando os operadores experientes
para tarefas de maior valor
• O
 timiza a utilização dos ativos mesmo
com fluxos de trabalho diversos e de
curtas tiragens
• A
 umenta a qualidade e a eficiência,
permitindo-lhe aceitar mais trabalhos
• A
 umenta as receitas através de uma
crescente e melhorada rentabilidade
Com a Solução de Finalização Xerox®
IntegratedPLUS, pode realizar mais
trabalhos de booklet na sua empresa
com menores custos e tempos de
execução mais rápidos. Com reduções
exponenciais na sua prepress e nos
tempos de programação, a sua
produtividade pode aumentar até 30%.
A Finalização IntegratedPLUS com o
Plockmatic Pro 50/35 está disponível
para outras impressoras Xerox® incluindo
as famílias Xerox® Colour Press e Xerox
Nuvera®.

Produção eficiente, altamente automatizada
e previsível com prepress um toque e
programação automática da finalização
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