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Ligue-se ao mundo do seu cliente 
e otimize o seu próprio mundo.

FreeFlow® Digital 
Workfl ow Collection
Web Services
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Ideal para gerir a sua empresa. 
Os catálogos de trabalhos baseados 

em miniaturas tornam os processos de 

encomenda, controlo e reimpressão de 

trabalhos extraordinariamente simples. Além 

disso, pode aumentar o volume de trabalhos 

procedendo à venda cruzada aos seus atuais 

clientes, direcionando-se a novos mercados 

através das funcionalidades mail-to-print ou 

integrando um catálogo HTML no seu website 

para abordar potenciais clientes.

•  Automatize as fi chas e o encaminhamento 

de trabalhos: envie trabalhos para qualquer 

impressora Xerox® da sua reprografi a 

utilizando o Xerox® FreeFlow Print Server

•  Acompanhe visualmente e atualize 

rapidamente o estado dos trabalhos, bem 

como a sua entrega e informações de 

faturação, entre outros, através de um 

GUI avançado e fácil de utilizar até por 

colaboradores inexperientes

•  Através da utilização de modelos, 

acrescentar mais clientes é fácil e rápido

•  Ofereça facilmente novos serviços: 

e-business, campanhas direcionadas e 

personalização através de dados variáveis, 

entre outros

•  Junte facilmente mensagens de marketing 

e capacidades de venda cruzada para 

aumentar os volumes

Ideal para aumentar 
os seus clientes. 
O FreeFlow Web Services funciona como 

um "painel de controlo" fácil de utilizar, 

que permite aos seus clientes encomendar 

trabalhos através da Internet de forma 

segura. Permite-lhes fazer o upload de 

novos documentos, repetir a impressão de 

documentos antigos ou selecionar num 

catálogo personalizado de artigos. Sendo 

de acesso controlado, este portal permite 

trabalhar a vários níveis na organização 

do seu cliente. Além disso, os seus clientes 

podem economizar tempo e dinheiro, 

enviando, acompanhando e pagando 

os seus trabalhos online. 

•  Integre sem problemas o aspeto e as 

funcionalidades com o website do cliente, 

de modo a aumentar a fi delidade e a 

manter a marca

•  Proporcione uma experiência de encomenda 

familiar e fácil de utilizar que seja segura, 

mas que ainda assim esteja disponível a 

qualquer momento, em qualquer lugar

•  Permita o acesso a pedido a: estimativas, 

relatórios de custos e resumos descritivos de 

trabalhos, entre outros

•  Pré-visualize trabalhos dinamicamente 

(incluindo trabalhos com dados variáveis) 

antes de imprimir 

E ainda capacidades 
de dados variáveis.
A integração de capacidades de impressão 

personalizada é uma parte essencial do 

seu negócio de impressão eletrónico. 

O Web Services permite-lhe oferecer estas 

capacidades das seguintes formas:

Base Web Services Personalisation, incluído 

no FreeFlow Web Services, permite fazer a 

personalização básica de texto e de imagem 

diretamente do Web Services através de um 

Assistente de Informações Variáveis passo a 

passo, com capacidades dinâmicas de pré-

visualização. Sem necessidade de ferramentas 

adicionais para construir ou confi gurar a 

personalização básica.

VIPP® Emitter, um módulo opcional, otimiza 

a sua impressão de dados variáveis, o que 

possibilita a qualquer servidor de impressão 

com VIPP obter uma ótima impressão variável.

Direct Marketing Links, um módulo opcional, 

fornece-lhe acesso a aplicações de terceiros, 

permitindo aumentar a efi cácia do seu mailing 

direto e gerar mais lucros através de novas 

aplicações. Funciona como ponte de ligação 

entre o FreeFlow Web Services e aplicações 

como:

• XMPie PersonalEffect Adapter

• Gerador de Imagem DirectSmile

Para além do web-to-print com 
produtividade de impressão automatizada.

Mais do que a vista alcança. O Xerox® FreeFlow® Web Services oferece aos 

clientes um acesso conveniente aos seus serviços, 24 horas por dia, 7 dias 

por semana, sem ter que disponibilizar colaboradores 24 horas por dia, 

7 dias por semana. Também consolida as suas encomendas (web, telefone, 

fax e presenciais), automatizando as fi chas de trabalho e o controlo e o 

encaminhamento de trabalhos. Além disso, permite-lhe adicionar facilmente 

capacidades que podem traduzir-se em mais negócios. 
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Menor intervenção. 
Maior produtividade.
Agora, é possível ligar todos os seus 

sistemas – encomendas, MIS, pré-

impressão, impressão, fi nalização e 

distribuição – de modo a que os trabalhos 

possam percorrer as suas operações 

através de um workfl ow sem qualquer 

"intervenção". Esta efi ciência integral 

baseia-se na conetividade do FreeFlow® 

Web Services, compatível com JDF.

O JDF (Job Defi nition Format) é um 

padrão aberto, baseado em XML, que 

descreve um trabalho, desde a conceção 

até à entrega. De facto, os dados JDF 

podem ser anexados a um documento ao 

longo da sua vida de produção, permitindo 

um intercâmbio de informações entre 

equipamentos e sistemas. 

Pode utilizar-se uma fi cha de trabalho JDF, 

defi nida inicialmente pelo operador, para 

especifi car o workfl ow de um trabalho 

específi co, em todo ou em parte. Permite 

um workfl ow comum, com fi chas de 

trabalho comuns, mesmo em ambientes 

com equipamentos de vários fornecedores.

Além disso, um workfl ow JDF protege os 

seus investimentos futuros, assegurando 

a integração de novos produtos com base 

neste padrão comum.

O JDF fornece o padrão; o FreeFlow Web 

Services põe-no a trabalhar.
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Experiência de encomenda 
através da Internet fácil de 
utilizar.
• A experiência intuitiva de encomenda 

online permite aos clientes encomendarem 

rápida e facilmente impressões através da 

Internet, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana.

• O catálogo de megaloja proporciona uma 

forma apelativa de apresentar as categorias 

e as subcategorias de produtos/modelos de 

impressão, permitindo-lhe fornecer aos seus 

clientes os artigos de inventário e, 

inclusivamente, os artigos não imprimíveis 

(como t-shirts, chapéus e canecas) 

como artigos vendáveis.

• O carrinho de compras/encomendas 

oferece funcionalidades de Internet 

familiares e convenientes, permitindo-lhe 

encomendar até 10 artigos de cada vez.

• A capacidade de retenção permite aos 

utilizadores adicionarem vários artigos 

rapidamente, com vista a um processo de 

encomenda mais fácil no futuro.

• Permite acrescentar facilmente 
mensagens de marketing e de venda 
cruzada para chamar a atenção dos seus 

clientes e promover melhor os produtos e 

serviços que mais lhe interessam.

Nova funcionalidade que o 
ajuda a fazer crescer o seu 
negócio.
Melhor Suporte Multi-Nacional
O FreeFlow® Web Services melhorou a 

globalização ao incluir a possibilidade dos 

clientes selecionarem a sua língua preferida, o 

suporte a várias moedas e uma localização 

confi gurável. Estas e outras novas 

funcionalidades disponibilizam uma solução 

mais robusta às empresas que trabalham com 

clientes internacionais.

Melhor Mobilidade
A tendência do mercado para soluções que 

suportem smartphones e computadores tablet 

é inquestionável. Agora, os Web Services 

suportam uma interface móvel fácil de utilizar 

logo que são instalados. Esta nova interface 

móvel pode ser personalizada de acordo com 

os requisitos exclusivos do negócio ou do 

cliente.  Encomendar documentos a partir de 

dispositivos móveis é agora muito 

mais simples.

Interfaces e Comunicações Personalizáveis
Crie uma fi cha de trabalho, orçamento ou 

encomenda personalizada e baseada em 

HTML. A personalização inclui o layout, 

conteúdo e campos defi nidos pelo utilizador. 

Isto signifi ca que pode criar formulários e 

documentos que coincidem exatamente com 

o seu atual worfl ow. Isto reduz os erros nos 

seus processos ao mesmo tempo que aumenta 

a produtividade.
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Componentes de hardware
Requisitos mínimos:

•  Processador: Dual-Core Intel Xeon 2,4 GHz 

ou superior, ou processador AMD equivalente 

 –  Recomendado: Dois processadores Quad 

Core, 2,4 GHz ou superior, 64 bits

•  Memória do sistema: 4 GB mínimo; 

8 GB recomendados 

•  Capacidade do disco rígido: 

 – Disco rígido com um mínimo de 250 GB a 

10 000 RPM, com espaço sufi ciente para 

necessidades futuras de espaço em disco

 – Recomendado: Sistema raid-5 com 

um mínimo de 500 GB a 15 000 RPM: 

interface SCSI ou SAS 

•  Capacidade vídeo: controlador de vídeo 

com resolução mínima de 1027 x 768 e 

32 bits de cor

•  Capacidade Ethernet: 100/1000 MB/seg

•  Monitor: Monitor CRT analógico ou LCD

•  Dispositivos para introdução de dados: 

Teclado e rato

•  Dispositivos periféricos: Drive de DVD-ROM

•  Dispositivo para cópias de segurança 

recomendado

Componentes de Software 
fornecidos pelo Cliente 
Sistemas operativos suportados: 
•  Microsoft Windows Server 2008 R2 

Standard e Enterprise Editions (64 bits)

Software de aplicações de terceiros: 
•  Microsoft Offi ce 2007 Standard Edition 

(Word, Excel, PowerPoint) com Service Pack 2, 

incluindo o Add-in Microsoft "Guardar como 

PDF" para Microsoft Offi ce 2007 ou

•  Microsoft Offi ce 2010 (32 bits) 

Standard Edition

•  Microsoft .Net Framework 4.0

Módulos opcionais 
•  Centro de Encomendas: consolida 

encomendas web, telefone, fax, e-mail 

e presenciais

•  Personalização de Sites: permite portais 

web personalizados

•  Montagem de Livros: facilita a produção 

de livros encadernados dinamicamente 

utilizando fi cheiros individuais ou múltiplos

•  Pagamento por Cartão de Crédito/Online: 

permite efetuar o pagamento online com 

cartão de crédito ou utilizar sites de comércio 

eletrónico comuns, como o PayPal 

•  Adaptador LDAP: permite a autenticação de 

utilizadores ao efetuar a ligação através de 

um serviço de diretório (requer módulo de 

Exportação de Dados)

•  Exportação de Dados: exporta os dados 

diretamente para sistemas periféricos 

– incluindo contabilidade e estimativas – 

bem como para folhas de cálculo do Excel

•  Adaptador XMPie PersonalEffect: integra 

encomendas web com campanhas variáveis 

XMPie PersonalEffect

•  VIPP® Emitter: otimiza impressão variável 

com qualquer servidor de impressão 

equipado com VIPP

•  Adaptador para Criação de Imagens 

DirectSmile: integra imagens personalizadas 

geradas através do DirectSmile num modelo 

Web Services

Especifi cações do Xerox® FreeFlow® Web Services

Retiramos trabalho 
ao seu workfl ow.
Com a automatização integral, pode aceitar 

mais trabalhos e satisfazer mais clientes. 

É essa a capacidade da combinação das 

soluções Xerox® FreeFlow, Xerox® FreeFlow 

Print Server e do seu equipamento de 

produção digital Xerox®.

O FreeFlow Web Services disponibiliza ao 

cliente um portal de encomendas 24 horas 

por dia, 7 dias por semana, bem como um 

robusto sistema de gestão de trabalhos para 

uma maior efi ciência do workfl ow.

O FreeFlow Process Manager® gere os 

testes de pré-impressão, imposição, scripts 

e muitos outros testes de automatização.

O FreeFlow Output Manager® funciona 

como ponto de recolha centralizado, 

oferecendo uma gestão de produção 

"back-end" aperfeiçoada dos seus trabalhos 

estáticos e de conteúdo variável.

O FreeFlow Print Manager-Advanced 
Print Path (APP) trata do acompanhamento 

e das fi chas de trabalho, permitindo 

inclusiva mente integrar-se nos seus sistemas 

de pré-impressão.

O FreeFlow Print Server rasteriza os 

trabalhos do seu equipamento de impressão 

digital Xerox®, oferecendo-lhe uma efi ciência 

que lhe permite economizar tempo, bem 

como excelente qualidade de imagem e 

uma segurança de referência.

O FreeFlow Digital Workfl ow Collection 

também lhe oferece formas de visualizar 

a preparar os trabalhos para impressão; o 
FreeFlow Express to Print utiliza modelos 

para uma maior facilidade e simplicidade, 

enquanto o FreeFlow Makeready® coloca 

à sua disposição capacidades avançadas. 

E pode utilizar o FreeFlow Variable 
Information Suite para adicionar aos seus 

documentos funcionalidades rentáveis de 

personalização e de segurança.

Sejam quais forem as suas necessidades 

específi cas, conte com o FreeFlow para 

melhorar o seu workfl ow.

www.xerox.com
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