
Xerox® Versant™ 2100 Press
Faça mais. Com mais. 

Xerox® Versant™ 2100 Press
Brochura
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Todas as empresas procuram fazer mais. A forma como define 
“mais” é exclusivamente sua. Mas a forma como o consegue é 
consistente. A Xerox® Versant™ 2100 Press.

A Xerox® Versant 2100 foi criada de raiz com toda a mais recente tecnologia para lhe 
permitir conseguir fazer mais de forma consistente. Como? No topo da lista encontra-
se mais automatização, desenhado para trabalhar sem esforço e de forma exata e 
eficiente. Estando o mercado a focar-se cada vez mais em pequenas tiragens e rápidos 
tempos de execução, o sucesso consegue-se através do processamento de muitos mais 
trabalhos num turno e num dia do que era feito anteriormente. A chave para o ajudar a 
conseguir isto de forma mais eficiente passa pela automatização.

Com a Versant 2100 Press, pode também responder aos seus clientes com mais 
confiança. Mais desempenho. Mais qualidade. Mais flexibilidade. Mais resultados.
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Qual o segredo para conseguir mais? 
Desempenho. Qualidade. Flexibilidade. 
Soluções.

Estamos bem preparados para 
lhe proporcionar o que mais lhe 
interessa.
Temos experiencia nas coisas que fazem 
a diferença no seu negócio. Redução de 
custos. Mais receitas. Maior produtividade. 
Conseguimos falar a linguagem do seu 
negócio porque o vivemos todos os dias.  
Toda essa experiência está integrada na 
Versant 2100 Press.

Para os outros, mais é mais.
Quando consegue oferecer aos seus clientes 
opções adicionais para estes chegarem 
aos seus clientes, torna-se um parceiro 
indispensável e uma opção a quem podem 
recorrer. 

A Versant 2100 Press pode ajudá-lo a 
expandir a sua relevância através de uma 
combinação única de capacidades: 

•	 Desempenho extraordinário – produza 
mais numa hora, num turno e num dia

•	 Workflow automatizado – menos pontos 
de toque, menos intervenção e maior 
inteligência, geram automatização e 
reduzem os tempos de programação

•	 Comunicações integradas – maximizam 
o impacto para cada cliente aumentando 
a impressão digital com publishing 
multimédia

•	 Maiores índices de resposta – a peças 
impressas desenhadas para motivar os 
consumidores

•	 Qualidade mais elevada – geram mesmo 
as aplicações de marketing mais exigentes 
com um novo nível de qualidade em  
menos tempo

Para alguns, menos é mais.
Dependendo das circunstâncias e das 
exigências exclusivas do seu negócio, pode 
estar focado em menos. Eliminar custos é 
um dos pontos principais para ser viável, em 
qualquer situação. Com os custos reduzidos, 
pode ser mais competitivo com os seus 
próprios preços e mais imune aos altos e 
baixos do mercado. 

A Xerox® Versant™ 2100 Press pode ajudar 
a agilizar a sua operação e a torná-lo mais 
competitivo e indispensável de várias formas: 

•	 Menos resíduos – impressão em 
quantidades exatas

•	 Menos tempo de inatividade – o Xerox® 
Connect Advantage traduz-se em maior 
disponibilidade da impressora

•	 Eficiência melhorada – menos passos e 
menor intervenção do operador

•	 Tempos de execução reduzidos – menos 
tentativa e erro traduz-se em trabalhos 
produzidos e entregues aos seus clientes 
mais rapidamente

•	 Workflow automatizado – menos custos 
com mão de obra e trabalhos mais exatos
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Para lidar com mais pressão, precisa  
de mais desempenho. A automatização 
é a chave.

As alterações no mercado da impressão fizeram aumentar os desafios que enfrenta 
todos os dias. Tempos de execução mais rápidos. Mais concorrência. Guerra de 
preços. Redução de custos internos. Distribuição online. Simplesmente já não 
consegue gerir o seu negócio da mesma forma.
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Servidores de Impressão Xerox® 
EX e Xerox® EX-P 2100, Powered 
by Fiery®

Os Servidores de Impressão Xerox® EX e EX-P 
2100 possuem funções potentes, tais como 
suporte a Adobe®  PDF Print Engine® que 
permite a criação de imagens complexas e 
com impacto. Ferramentas EFI® ColorWise® 
para gestão de cor extensiva, possibilitam 
a produção de trabalhos consistentemente 
brilhantes, qualquer que seja a experiência 
do utilizador em gestão de cor. Gradientes 
ultra suaves, 10-bit rendering e um ecrã 
Estocástico totalmente novo, otimizam a 
experiência em Resolução Ultra HD. EX-P 
oferece um HyperRIP com mais 40% de 
capacidade e desempenho, permitindo-
lhe processar ficheiros complexos tal como 
impressão de dados variáveis em menos 
tempo.

Em muitas áreas, a Versant 2100 Press 
aumenta o seu desempenho com workflow 
integrado, automatização precisa, suporte a 
um vasto leque de suportes de impressão e 
qualidade de imagem distinta.

Potentes escolhas de workflow
O seu workflow é único – é uma combinação 
dos clientes, exigências, trabalhos, 
equipamento e dos processos que são 
exclusivos do seu negócio. É por isso que 
oferecemos uma escolha de servidores de 
impressão que pode ser combinada com um 
leque de apps e soluções que proporcionam 
um workflow altamente personalizável e gera 
resultados altamente eficientes.

Servidor de Impressão Xerox® 
FreeFlow®

Este servidor de cor extremamente 
rápido, potente e fácil de usar, que inclui 
a Tecnologia Xerox® ConfidentColour, 
proporciona uma melhor gestão da cor e 
capacidades de produção digital a pedido. As 
funções integradas tal como programação de 
páginas de exceção, reencaminhamento de 
trabalhos e filas de impressão personalizáveis, 
facilitam a gestão dos trabalhos.

A própria natureza dos trabalhos que 
imprime mudou, na sua complexidade, na 
sua urgência, na sua personalização e na 
frequência com que são impressos. 

Tudo isto se traduz na necessidade de 
processar muito mais trabalhos num dia 
do que era habitual. O que faz aumentar a 
pressão sobre todos ao longo do processo 
de impressão, desde o vendedor que traz o 
volume de trabalhos, até aos operadores que 
produzem os trabalhos.

Não será novidade para si que isto significa 
mais pressão do princípio até ao fim. Mais 
pressão para encontrar trabalhos. Mais 
pressão para produzir trabalhos.

Mas também mais 
oportunidades
Com as ferramentas certas, este novo 
ambiente representa mais oportunidades. Ao 
nível mais simples, isto deve-se ao facto de 
não haver muitos na indústria que tenham 
agarrado aquilo que essa mudança significa, 
e aquilo de que necessita. 

Isso significa automatização
Quando se depara com esta crescente 
procura de pequenas tiragens, rápidos 
tempos de execução e impressão 
personalizada, e fica a braços com as 
centenas de trabalhos que precisa de 
imprimir num dia para conseguir o retorno 
do seu investimento, a dececionante verdade 
pode instalar-se. Produzir cinquenta a 100 
ou mais trabalhos num dia, não podem ser 
simplesmente conseguido usando os mesmos 
processos e equipamentos do passado. 

A Xerox® Versant™ 2100 Press utiliza 
automatização do princípio ao fim para 
que isso seja possível – e produtivo – para 
produzir o maior número de trabalhos mais 
pequenos que caracterizam agora o mercado 
da impressão 

•	 Automatização que torna mais rápida a 
programação dos trabalhos 

•	 Automatização que facilita a obtenção de 
uma cor excelente e consistente

•	 Automatização que abre novas áreas na 
versatilidade da finalização
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Sem a automatização, o crescente fluxo de trabalhos de uma impressora digital 
pode transformar-se num congestionamento que reduz a sua produtividade. Por isso 
integrámos a automatização em áreas importantes do processo de impressão de 
produção para aumentar o desempenho, a qualidade e a consistência.

A automatização proporciona 
consistência e fiabilidade.
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Suporte à velocidade 
de que precisa 

Xerox® Connect Advantage

Xerox® Connect Advantage é um 
conjunto abrangente de ofertas 
de serviço que combina tecnologia 
sofisticada de diagnósticos com uma 
equipa dedicada de especialistas 
altamente qualificados. Esta 
combinação proporciona uma 
resolução pro-ativa dos problemas 
e uma compreensão sólida das suas 
necessidades, tornando mais fácil e 
rápido para nós ajudá-lo a atingir os 
seus objetivos de negócio. 

Ao manter uma ligação entre 
a sua Versant 2100 Press e a 
Xerox, o Xerox® ligação à Internet 
Advantage analisa a informação 
de desempenho em tempo real 
para maximizar proativamente o 
tempo de atividade. Monitoriza 
continuamente o desempenho e faz 
ajustes automaticamente quando for 
necessário, para que os problemas 
possam ser resolvidos sem precisar 
de fazer um pedido de assistência. 
Proporciona um ponto para todas 
as compras na Web, onde pode 
encontrar atualizações ao driver 
de impressão, novas versões de 
software, documentação do utilizador, 
conselhos, vídeos e respostas 
às perguntas mais frequentes. 
Pode reabastacer consumíveis 
automaticamente, assegurando de 
que tem o que precisa para continuar 
a imprimir e submete ainda as leituras 
automaticamente, poupando tempo e 
melhorando a exactidão. 

O Xerox® Connect Advantage também 
lh eproporciona acesso através do 
telefone aos Especialistas de Suporte 
Remoto dedicados, onde se incluem 
engenheiros com mais de 25 anos de 
experiência no campo técnico. 

Production Accurate Registration 
(PAR)
O Production AccurateRegistration, ou PAR, 
da Xerox® Versant 2100 Press permite um 
melhor desempenho ao criar um registo 
exato da imagem da forma mais fácil do que 
nunca - de página para página e de tiragem 
para tiragem.

A grande variedade de suportes de impressão 
que os clientes pedem e a frequência 
com que muda de um para outro, podem 
constituir um desafio para assegurar um 
registo preciso e o nível de qualidade que os 
seus clientes exigem. No passado, lidar com 
todos eles era moroso e exigia muita atenção 
e tempo do operador. Agora isso já não 
acontece graças à automatização líder da 
indústria da Versant 2100 Press.

Uma combinação de sensores e controlos 
ópticos e mecânicos, asseguram um registo 
estável e exato ao logo do percurso do papel 
desde a bandeja até ao finalizador. Isto 
significa que pode oferecer mais gramagens 
de papel e mais finalizações tais como 
sintéticos, pano ou feltro, ao mesmo tempo 
que mantém os mais elevados níveis de 
qualidade de imagem.

Xerox® Stock Library Manager
A sua capacidade para responder às 
exigências dos clientes aumenta com a 
variedade de suportes de impressão com que 
pode trabalhar. A Xerox® Versant™ 2100 Press 
aceita uma grande variedade de suportes 
de impressã o para que possa produzir um 
impressionante leque de trabalhos - papel 
com e sem revestimento, papel claro, 
etiquetas, cartões de visita, brochuras 
lustrosas, decalques para janela, papel 
duradouro/sintético, cartões de felicitações, 
separadores, papel com relevo, poliéster e 
soluções personalizadas entre 52 e 350 g/m2. 

Uma grande variedade de diferentes 
suportes de impressão, tem a capacidade 
para diminuir o seu desempenho se não for 
tratada de forma eficiente. O Stock Library 
Manager simplifica o processo de criação, 
gestão e criação de perfil dos suportes de 
impressão, para que possa poupar tempo 
e contar com uma qualidade consistente. 
Embora seja simples de usar, proporciona um 
controlo sem igual das funções da impressora 
para maximizar a qualidade de imagem em 
cada suporte único que utilizar.
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7
Tinta Seca de baixo brilho e 
abastecimento durante o funcionamento 
Melhora a produtividade pois não precisa de parar 
para abastecer tinta seca. Um reservatório contém 
tinta seca suficiente para continuar a trabalhar 
enquanto abastece novos cartuchos de tinta.

Tinta seca de fusão a baixa temperatura 
Xerox® EA
Partículas consistentes, pequenas e aumentadas 
quimicamente, produzem uma maior qualidade 
e uma nova fórmula de brilho dá a todas as suas 
aplicações um acabamento suave semelhante a 
offset. É necessária menos energia para fundir a 
tinta em vários suportes de impressão.

8
Conjunto Compacto da Cinta do Fusor 
Proporciona o calor e pressão uniformes 
necessários para fundir imagens numa grande 
variedade de suportes de impressão até 350 g/m2.

4
Módulo de Alimentação de Papel
Três bandejas para 550 folhas cada, permitem-lhe 
trabalhar com suportes de impressão de pouca 
gramagem e de gramagem elevada entre 52g/m2 
e 350g/m2. 

5
Cinta de transferência intermédia sem 
falhas
Proporciona uma maior versatilidade, velocidade 
e fiabilidade numa vasta gama de suportes de 
impressão e aplicações.

6
Rolos de Carga Bias /Fotoreceptores de 
longa duração
Esta nova inovação permite uma carga mais 
uniforme do fotoreceptor, gerando uma qualidade 
de impressão mais estável dentro de uma página 
e de página para página. A tecnologia de auto-
limpeza otimiza a disponibilidade da impressora, 
ao mesmo tempo que mantém elevados padrões 
de qualidade de impressão.

1
Insersor Opcional Multi-folhas
Proporciona uma capacidade extra para 250 
folhas de maior dimensão, aumentando para seis 
o número total de pontos de recolha, para uma 
adicional flexibilidade na produção.

2
Alimentador de Alta Capacidade Avançado
Um módulo com duas bandejas para 2 000 folhas, 
aceita uma variedade de suportes de impressão 
de gramagem elevada e suportes especiais. A 
troca auto de bandeja e abastecimento durante o 
funcionamento, otimizam o tempo de operação.

3
Alinhamento Ajustável pelo Cliente 
Mantém o registo com uma tolerância mínima 
usando um controlo eletrónico nos ajustes de 
inclinação, perpendicularidade e ajustes na 
margem de alimentação.

Production Accurate Registration (PAR) 
Permite um registo automático e consistente da 
frente para o verso, de página para página e de 
tiragem para tiragem.

Xerox® Versant™ 2100 Press mais funções 
que geram resultados 
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Colocámos mais da nossa 
experiência na indústria e 
inovação em cada peça da 
Xerox® Versant™ 2100 Press. É 
nesses detalhes que irá encontrar 
a excelência da solução, quer 
procure reduzir custos ou 
aumentar as receitas. Ou ambos.

14
Resolução Ultra HD
A combinação da resolução (1200 x 1200 até  
10-bit) e resolução de imagem (2400 x 2400) com 
tramas meio tom expandidas, gera uma resolução 
mais suave e nítida dos objetos e melhores 
enchimentos gráficos. 

15
Empilhador de alta capacidade
Oferece capacidades de empilhamento de 
produção, suportando todos os suportes de 
impressão qualquer que seja a sua dimensão 
e gramagem. Um carrinho amovível permite 
ainda descarregar trabalhos enquanto imprime, 
maximizando o tempo da impressora.

16
Bandeja de saída
Permite um acesso rápido e fácil em pequenas 
tiragens e provas.

11
Sensor Inline Full Width Array 
Scanner Integrado RGB proporciona três funções 
que automatizam as tarefas de programação que 
de outro modo seriam morosas: Controlo de cor 
na IOT, Alinhamento da Imagem nos Suportes de 
Impressão e Gestão de Cor via ACQS.

12

Interface de Utilizador Integrada
Permite aceder aos controlos e estados da 
impressora. Também permite aceder a funções de 
Controlo da IOT da Full Width Array.

13
Redutor de curvatura na saída, 
totalmente automatizado 
Permite uma qualidade consistente e fiável na 
saída. As definições programáveis, permitem-lhe 
definir os parâmetros para suportes específicos, 
assegurando trabalhos planos prontos para 
finalização.

9
Percurso do papel
Incluindo o percurso de inversão em aço 
inoxidável e o percurso duplex, estes têm um papel 
importante no suporte a qualidade de imagem 
de referência, fiabilidade e velocidade. Definições 
ajustáveis pelo cliente, permitem-lhe afinar o 
posicionamento da imagem.

Limpeza Auto de Folhas
Permite que a recuperação de encravamentos seja 
simples, eficiente e praticamente sem intervenção 
do operador.

10
Módulo de Arrefecimento Compacto
Permite uma máxima produtividade arrefecendo 
os suportes de impressão à velocidade anunciada, 
para que as aplicações possam ser finalizadas de 
imediato.
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Controlos de Processo em Loop 
Fechado
A Versant 2100 Press inclui um processo de 
patches de densidade em loop fechado na 
Correia de Transporte Intermédia (IBT) e 
sensores que monitorizam constantemente 
o sistema e fazem ajustes de qualidade 
instantâneos. O resultado é uma qualidade 
mais elevada sem envolvimento do operador 
e um possível impacto na sua produtividade.

Cinta do Fusor Compacta
A cinta compacta do fusor da Versant 2100 
Press, permite-lhe manter uma excelente 
qualidade de imagem numa grande 
variedade de suportes de impressão até  
350 g/m2. O fusor utiliza uma tecnologia 
com calor e pressão uniformes para otimizar 
a qualidade de imagem em sólidos, tintas e 
meios tons.

Tal como muitas das inovações da Versant 
2100 Press, a cinta compacta do fusor 
permite obter mais tempo de operação e 
melhor desempenho, ao mesmo tempo que 
assegura a qualidade de imagem que os seus 
clientes procuram.

Qualidade de imagem Ultra HD 
para clientes ultra-satisfeitos
As impressoras digitais Xerox® continuam a 
dar provas na criação de uma resolução de 
imagem viva a 2400 x 2400 dpi gerando uma 
excelente nitidez e uniformidade. A Resolução 
Ultra HD da Versant 2100 Press, tem agora 
uma maior resolução RIP enviando dados 
para a impressora até 1200 x 1200 x 10.

Ao criar trabalhos com dpi mais elevado, a 
Resolução Ultra HD preserva os detalhes 
finos em enchimentos gráficos, transições 
contínuas, desenhos de linhas e texto. 
Quanto mais pixeis forem movidos pelo RIP 
para o motor de impressão, mais detalhes 
que agradam ao cliente ficaram nos trabalhos 
que chegam às suas mãos. A nova trama 
Estocástica cria trabalhos semelhantes a 
offset permitindo uma mais fácil migração 
para digital.

Potentes Tecnologias de Gestão 
de Cor integradas na impressora
Xerox® Confident Colour é um conjunto 
das melhores tecnologias de gestão de cor, 
desenhadas e refinadas para proporcionar 
cor mais extraordinária e mais trabalhos 
que podem ser vendidos. Estas tecnologias 
integradas são suportadas pela nossa 
consultoria exclusiva, personalização e 
serviços para o desenvolvimento do negócio 
para que possa ter a certeza de satisfazer 
– ou exceder – as expectativas dos seus 
clientes. Com Confident Colour poderá 
emular vários padrões de mercado tais como 
GRACoL e Fogra e aderir aos padrões da 
PANTONE para que as cores correspondam 
perfeitamente, de trabalho para trabalho, 
de turno para turno e de impressora para 
impressora.

A qualidade sempre foi e sempre será um dos mais importantes critérios que os 
clientes utilizam para avaliar uma solução de impressão e... para o avaliar a si.  
A Xerox® Versant™ 2100 Press utiliza novos níveis de sofisticação e automatização 
para tornar mais fácil do que nunca o atingimento de uma extraordinária qualidade 
de imagem.

Qualidade de imagem espetacular que 
faz com que os clientes voltem com 
mais trabalhos.
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O sensor fotográfico inline Full Width Array proporciona três funções que automatizam o que 
de outra forma seriam tarefas de programação muito demoradas: Controlo de cor na IOT, 
Alinhamento da Imagem nos Suportes de Impressão e Gestão de Cor via ACQS.

Excelência Automatizada
A Versant 2100 Press inclui o Automated 
Colour Quality Suite (ACQS) com o seu 
Full Width Array que lhe proporciona 
automaticamente mais qualidade e mais 
consistência. Este foi desenhado com 
automatização integrada para oferecer 
exatidão de cor repetidamente, ao mesmo 
tempo que aumenta a produtividade e o 
tempo de disponibilidade da impressora.

Gestão de Cor
Sem o Full Width Array, a gestão de cor exige 
vários passos morosos e que reduzem a 
produtividade. Com a automatização do Full 
Width Array, os valores de impressão de teste 
são lidos automaticamente, permitindo-lhe 
criar facilmente perfis revistos de calibração 
de cor.

Dê mais tempo aos seus 
operadores com um  
Full Width Array
O sensor inline Full Width Array da Xerox® 
Versant™ 2100 Press, oferece funções chave 
que automatizam tarefas de programação 
que de outro modo serão morosas. Estes 
ajustes automáticos são fáceis, integrados 
e rápidos, pois ajudam os operadores a 
garantir que o sistema está pronto para um 
ótimo desempenho antes de serem iniciados 
os trabalhos, reduzindo as interrupções 
dispendiosas e maximizando o desempenho.

A base da impressora
Para ajudar a impressora a atingir um 
desempenho perfeito desde o primeiro 
trabalho, a Versant 2100 Press realiza a 
calibração da Curva de Reprodução de Tom 
(TRC) de cor e ajustes de Uniformidade da 
Densidade, para reduzir os desperdícios e 
uma quantidade considerável de intervenção 
do operador, ao mesmo tempo que satisfaz 
consistentemente as expectativas em 
qualidade de imagem.

Registo da criação de perfis
O alinhamento consistente é essencial em 
todos os suportes de impressão e também 
para eliminar defeitos de alinhamento da 
imagem no papel. A função de alinhamento 
automática da imagem no suporte de 
impressão usada na Versant 2100 Press, 
substitui o procedimento moroso e interativo 
em que é preciso imprimir, medir e ajustar 
manualmente as definições individuais. 

A automatização gera cores repetidas 
e liberta os operadores para fazerem 
outras coisas.
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Impressões a cores consistentes, 
automaticamente
Se luta continuamente com o desafio que é 
conseguir impressões a cores consistentes,  
o Xerox® IntegratedPLUS Automated Colour 
Management oferece uma solução ideal 
para gerir a cor através de várias impressoras 
em um ou vários locais. IntegratedPLUS 
Automated Colour Management oferece 
gestão de cor alojada na Web que se integra 
sem falhas com os seus dispositivos de 
impressão de produção e oferece controlos 
simples para monitorizar facilmente a cor 
na Versant 2100 Press assim como gerir 
centralmente uma frota de impressoras  
a cores.

Mais eficiência com as Soluções 
de Workflow da Xerox®

Ligue a Versant 2100 Press a toda a sua 
operação com soluções de workflow 
inteligentes que o ajudam a fazer mais com 
menos e verá acontecer mais do que apenas 
impressão. Verá um processo de criação 
de impressões mais eficiente com mais 
oportunidades aliciantes e menos custos 
desnecessários. 

As Soluções de Workflow da Xerox® 
possuem ferramentas e inteligência que 
gera resultados mensuráveis. A nossa caixa 
de ferramentas inclui a melhor frota de 
impressoras e prensas digitais de produção, 
o software mais avançado e as pessoas 
mais inteligentes que juntam tudo isto para 
trabalhar no seu ambiente único.

Uma maior variedade de opções 
para uma maior variedade de 
trabalhos finalizados
Como o número de trabalhos que entram 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 temo que lhe poupa dinheiro e reduz 
os erros dispendiosos.

A solução completa para 
automatizar todo o workflow  
de impressão
O Xerox® FreeFlow Core foi desenhado 
para se integrar facilmente com outras 
ferramentas de prepress, soluções de 
workflow, Digital Front Ends (DFEs) e 
impressoras digitais Xerox® incluindo a 
Versant2100 Press. Adicionar capacidades 
avançadas, é tão simples como adicionar 
módulos para uma maior automatização 
e potencial. Como se trata de um produto 
modular, pode começar com pouco e muito 
economicamente.

À medida que o mercado exige mais de si, as suas soluções de impressão precisam 
de ser mais configuráveis, modulares e flexíveis para lhe permitirem produzir 
a variedade de trabalhos que os seus clientes procuram. Com o desempenho, 
qualidade e automatização da Xerox® Versant™ 2100 Press, consegue responder a 
mais trabalhos de maior variedade e produzir de novas formas que são ainda mais 
valiosas para o seu cliente.

Soluções flexíveis para fazer crescer  
o seu negócio
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Web-to-Print permite-lhe oferecer novos 
produtos e serviços, simplificar os processos 
de encomenda de impressões, aumentar a 
produtividade e expandir as capacidades 
que oferece aos seus clientes. Permite-
lhe levar os seus serviços de impressão ou 
operações de marketing cross-media para 
a Internet e fornecer aos seus clientes um 
portal online conveniente para submeter e 
gerir encomendas em qualquer altura e a 
partir de qualquer equipamento. O marketing 
personalizado cross-media permite-lhe 
oferecer comunicações envolventes e 
sincronizadas com vários canais de media. Ao 
direcionar-se a destinatários individuais com 
mensagens relevantes, as campanhas multi-
canal podem aumentar significativamente 
os índices de resposta assim como o retorno 
total dos investimentos em marketing.

É bom ter amigos.
A Xerox criou parcerias com vários líderes da 
indústria para poder oferecer soluções de 
personalização, impressão de dados variáveis 
e transpromo que se integram com a Versant 
2100 Press e que adicionam de imediato 
potência e flexibilidade à sua empresa. Estas 
aumentam drasticamente a variedade de 
trabalhos que pode oferecer aos seus clientes 
e o valor que estes podem oferecer aos seus 
próprios clientes.

Mais ROI com soluções XMPie
O XMPie oferece a combinação certa de 
ferramentas e tecnologia para criar serviços 
de elevado valor que transformam o seu 
negócio e o diferenciam da concorrência. 

O XMPie aumenta o número de 
formas como chega aos clientes 
dos seus clientes.
O XMPie oferece uma variedade de 
soluções que funcionam em conjunto 
com as capacidades da Xerox® Versant™ 
2100 Press para adicionar valor aos seus 
clientes com mensagens personalizadas e 
consistentes transmitidas através de vários 
canais de comunicação. A transmissão 
das comunicações que pode ser feita por 
impressão, email, Web, telemóvel e vídeo, 
cria uma experiência mais envolvente e 
mais interativa para os clientes e destaca as 
mensagens. O XMPie é líder da indústria em 
soluções que têm um impacto tão grande 
quanto a sua fácil utilização.

O XMPie acrescenta ainda mais valor.
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Os "resultados" de cada um são diferentes. O seu destaque poderá ser na redução 
de custos. Ou poderá ser na geração de mais receitas. Na verdade, quase todos os 
clientes querem um pouco de ambos, pois essa é a equação do ROI. Diminuir um. 
Aumentar o outro. E desfrutar de um negócio muito mais forte como resultado disso. 

A Xerox® Versant™ 2100 Press destaca-se na obtenção de resultados... de várias formas.

Mais formas de atingir os seus objetivos 
e ver ótimos resultados do negócio

Reduzir os Custos
A Versant 2100 Press é a peça central de uma solução que o pode ajudar a reduzir os custos da sua empresa. A 
ferramenta principal dessa redução de custos é a avançada automatização que elimina do processo de produção de 
impressão a tentativa e erro, desperdícios e intervenção do operador. A qualidade e a velocidade de que precisa ara 
satisfazer os seus clientes é agora mais fácil e eficiente do que nunca.

Produzir mais trabalhos
A Versant 2100 Press dá-lhe tudo aquilo de que precisa para produzir mais trabalhos – e isso refere-se a várias coisas. 
Equipa-o com o workflow, inteligência e capacidade para produzir os 50 a 100 trabalhos diferentes que a impressão 
digital de pequenas tiragens exige num só dia. Também lhe dá a flexibilidade para produzir trabalhos de maior 
variedade num vasto leque de suportes de impressão, finalizados de formas que aumentam o valor e com conteúdo 
personalizado que aumenta os índices de resposta.

Impressionar os seus clientes
A qualidade de imagem é, e será sempre, a principal forma como pode satisfazer os seus clientes. A Versant 2100 
Press gera uma excelente qualidade de imagem para impressionar num vasto leque de trabalhos. Isso é conseguido 
com tecnologias de gestão de cor integradas, qualidade de imagem ultra HD – e com menos intervenção do 
operador até agora conseguida.

Aumente o seu Negócio
Tal como acontece com os resultados, o crescimento do negócio é diferente para todos. É algo porque todas as 
organizações se esforçam. Esse crescimento pode ser com clientes externos para impressores de comunicações gráficas, 
ou com clientes internos para centros de impressão internos. Qualquer que seja, o crescimento é essencial para a sua 
viabilidade contínua. Qualquer que seja, é conseguida da mesma forma – com a Xerox® Versant™ 2100 Press.

www.xerox.com
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