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Faça crescer o seu negócio com a mais-valia da personalização
ao mesmo tempo que maximiza a produtividade.

Rapidez. Flexibilidade. Eficiência.

No atual competitivo mundo dos negócios, as empresas estão a mudar o foco para
as comunicações personalizadas que transmitem uma mensagem única e relevante
para cada destinatário individual, o que aumenta a sua fidelização e permite
alargar a base de clientes das empresas. Para produzir estes trabalhos altamente
personalizados e exigentes, são necessárias ferramentas potentes que possam lidar
com trabalhos complexos sem causarem impacto no agendamento da produção.

Os trabalhos com dados
variáveis não têm de ser
complicados. Apenas
têm de ser rentáveis.
Agora, a produção de documentos
personalizados não tem de ser complexa,
morosa ou dispendiosa. O premiado Xerox®
FreeFlow® Variable Information (VI) Suite
oferece uma plataforma de impressão
personalizada e incrivelmente rápida –
diminuindo o tempo que gasta na conceção
do documento, na preparação do ficheiro e
na composição e impressão. Quer escolha
trabalhos em papel ou eletrónicos, a cores
ou monocromáticos, em folha solta ou papel
contínuo, com as impressoras Xerox® ou não
Xerox® – com o Xerox® FreeFlow VI Suite,
toda a sua operação será mais produtiva.
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Quer pretenda:
• I mprimir centenas de páginas com
dados variáveis ou centenas de milhares
• Imprimir o trabalho ou criar PDF para
visualização eletrónica, arquivo e distribuição
• Imprimir a partir de um ambiente SAP®
• Criar rápida e facilmente trabalhos
promocionais em XML. Sem necessidade
de experiência em programação.
Não será desperdiçado tempo a enviar
ficheiros enormes para a impressora e não
será necessário um investimento em servidores
de composição dedicados.
Apenas terá uma forma simples e eficiente
de conceber, compor e gerar os seus trabalhos
personalizados de alto valor em curtas ou
longas tiragens.

Ferramentas de conceção para
criação de documentos personalizados,
inovadores e com impacto
Desde cartas simples personalizadas até conceitos altamente sofisticados
com centenas de elementos variáveis, as ferramentas de design do VI Suite
oferecem mais controlo e opções, mesmo que se trate dos conceitos mais
complexos com dados variáveis. Escolha uma ou ambas as ferramentas
de acordo com as suas necessidades.
FreeFlow® VI Design Express

FreeFlow VI Design Pro

• Fácil de utilizar. Não são necessários
conhecimentos de scripting nem de
programação VIPP® (Variable Information
Production Printware).

• Permite o acesso direto à potente linguagem
VIPP para que possa criar, ver e editar
códigos reais variáveis no documento num
ambiente de desenvolvimento interativo e
permitindo-lhe incluir instruções sofisticadas
em desenhos mais complexos.

• Liga-se ao conhecido padrão de mercado
Adobe® InDesign®, permitindo aos
designers criar modelos rapidamente
sem treino adicional e sem integração
de ferramentas autónomas.
• Insere gráficos com dados variáveis com
um duplo clique, o que acelera o design
de trabalhos personalizados.
• Suporta formatos PDF como recursos
variáveis, permitindo flexibilidade no design
das imagens de fundo, formas e outros.
• Disponibiliza designs simples para
impressoras como a Xerox® Colour
800i/1000i Presses através de uma seleção
em linha da Tinta Seca Transparente e
criação de provas, ao mesmo tempo que
elimina conjeturas e problemas que ocorrem
com outras ferramentas de design de
dados variáveis.
• Proporciona conveniência e flexibilidade no
fluxo de trabalho e formato do trabalho.
Escolha a opção que melhor se adapta
às suas necessidades: PDF totalmente
composto ou eliminação da pré-composição
e passar diretamente para impressão com
o VI Compose.

• Pode ser usado individualmente ou
em conjunto com o VI Design Express
para proporcionar um equilíbrio entre
simplicidade, potência e controlo.

• Permite-lhe adicionar instruções sofisticadas
e únicas para clientes que necessitam de
separação por código postal, QR codes®
ou códigos de barras.
• Inclui suporte aos seus designers e
programadores com ajuda online e um
potente editor inteligente, o que inclui
editores de comando, pesquisas de palavrachave e opções de pesquisa e substituição,
assim como uma janela GUI com opções de
suporte, visualização e revisão da página.

• Oferece uma visualização simultânea do
código VIPP e da página WYSIWYG para
uma visualização gráfica sobre a forma como
o código será representado.

As ferramentas de desenho FreeFlow® VI Suite oferecem-lhe
a máxima flexibilidade na criação de documentos com
dados variáveis.
• Crie de forma fácil e rápida documentos
promocionais em XML usando o FreeFlow
Design Express ou o FreeFlow Design
Pro. Uma interface de utilizador intuitiva
significa que até mesmo os designers
inexperientes podem criar aplicações que
utilizam dados XML.

• Adicione PDF Interactive Features tais
como notas, marcadores e links para
vídeos e websites personalizados.
• Inclua códigos QR e vários códigos
de barras – tais como UPC-A, UPC-E
e Aztec 2-D – sem precisar de fontes
de impressora.
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Ferramentas de composição
para reduzir o tempo do trabalho
Componha rapidamente trabalhos com dados variáveis e margens elevadas usando
as ferramentas de composição Xerox® FreeFlow® VI Suite. Satisfaça os requisitos
exatos dos clientes relativamente a personalização, qualidade e tempo de execução
- tudo isto enquanto gera lucros. Agora, já pode imprimir a partir de aplicações SAP®
ou gerar trabalhos em papel e ficheiros PDF para distribuição eletrónica, tudo num
único passo simples.
FreeFlow VI eCompose

FreeFlow VI Compose

Flexibilidade de acordo com as suas
necessidades. O FreeFlow VI eCompose
funciona num ambiente SaaS (Software as
a Service) ou num ambiente de rede. Em
ambiente SaaS, uma interface Web Job
Submission Service permite que os clientes se
liguem a aplicações alojadas. Isto torna-o ideal
para clientes com negócios tipo quiosque. Ou,
num ambiente de rede, o VI eCompose atua
como um servidor de composição 24/7 que
oferece um leque de capacidades:

• Incrivelmente rápido. Software
revolucionário que utiliza construção
dinâmica de documentos (DDC) para
compor páginas de imediato, a velocidades
super rápidas, diretamente na impressora.

• Suporta a visualização eletrónica com a
criação de ficheiros PDF a partir do mesmo
modelo e dados, um único processo com
dois destinos: impressão e PDF.
• Cria um leque de opções para si e para
os seus clientes, suportando funções
interativas PDF e opções de segurança
de trabalhos Adobe.
• Permite a submissão de trabalhos de clientes
para integrar no seu fluxo de trabalho.
• Permite-lhe dividir PDF principais em PDF
secundários que podem ser movidos para
o passo seguinte do seu processo, tal como
CRM, aplicação baseada na Web ou um
sistema de arquivo.
• Permite-lhe ligar servidores de forma a
partilharem uma única ferramenta de
submissão de trabalhos, ou executarem
várias vezes no mesmo hardware reduzindo
custos e permitindo evoluir.
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• Começa a imprimir as páginas de imediato,
quer o trabalho tenha dez ou dez mil
registos, pois não necessita de composição,
transporte ou rasterização de grandes
ficheiros.
• Permite alterar os modelos ou os dados à
última hora sem causar impacto nos tempos
de entrega.
• Estabelece um processo comum de
variáveis no seu centro de impressão e
na sua organização, permitindo transitar
rapidamente e de imediato os trabalhos
de dados variáveis entre os equipamentos
do escritório, de light production, full
production, monocromático, cores, folhas
soltas e alimentação contínua.
• Oferece informação estatística para fins de
contabilização e verificação da integridade
dos trabalhos.

Gere novas receitas
com o Xerox® Speciality
Imaging Text.
O Xerox® Speciality Imaging Text é uma
forma fácil e acessível de adicionar
efeitos apelativos e um nível básico
de proteção contra fraudes, utilizando
texto "oculto".
Entre em novos mercados e ofereça
novas aplicações de alto valor e que
geram receitas – tal como chaves de
respostas, livros, flashcards, passes para
eventos, faixas para o pulso, contratos,
cartões de identificação e outros, com
o Xerox® Speciality Imaging Text.
Conjuntos de tipos de letra especiais
de imagem (MicroText Mark, Correlation
Mark, GlossMark®) e tipos de letra
de códigos de barras podem ser
descarregados gratuitamente do
site Xerox.com para serem usados
no FreeFlow® VI Suite.

Maiores velocidades de trabalho
em toda a produção. Trabalhos
mais personalizados, mais receitas.
A pré-composição é agora pré-histórica. Um dos maiores impactos que o Xerox®
FreeFlow® VI Suite pode ter na sua operação é obtido através da reduzida dimensão
do ficheiro e do revolucionário método de construção dinâmica de documentos.

Num fluxo de trabalho tradicional de Variable
Data Print (VDP), é criado um modelo de design
e cada página única é composta. O ficheiro
é então enviado para a impressora onde é
rasterizado e depois impresso.
Considere um trabalho com 20 000 páginas.
Cada página é composta individualmente,
assim, depois deste demorado passo de
composição, terá um ficheiro enorme para
enviar para a impressora, colocando os seus
recursos de rede sob pressão. Após o ficheiro
ser transmitido, esse mesmo ficheiro enorme
precisa de ser processado e impresso. Isto pode
ser moroso, difícil e dispendioso quando são
incluídos vários servidores para acelerar
o processo.
Com o Xerox® FreeFlow VI Suite, basta enviar
o modelo do desenho e os dados variáveis
para a impressora. Os recursos de design como
PDF, EPS, TIFF e objetos JPEG ficam na cache
do digital front end (DFE) na impressora. Não
precisa de reenviar objetos para cada trabalho.
Ficheiros de menor dimensão. Transferências
mais rápidas. Menos congestionamentos.
O VI Compose constrói cada página de
imediato e a impressão começa após alguns
minutos. Não há necessidade de compor
páginas individuais antes de enviar para
a impressora.

Exemplo de trabalho de dados variáveis com 20 000 páginas
Fluxo de trabalho VDP tradicional
Design

Composição

Enviar para
impressão

Rasterizar

Imprimir

20 000 páginas

20 000 páginas

20 000 páginas

20 000 páginas

Tempo total com pré-composição =
90 minutos para o ficheiro chegar ao motor de impressão

Fluxo de trabalho VDP com Xerox® FreeFlow® VI Compose
Design

Enviar para
impressão

1 página + dados

Compor de
imediato e
rasterizar

1 página + dados

Imprimir

20 000 páginas

Tempo total sem pré-composição =
4 minutos para o ficheiro chegar ao motor de impressão

O que significa para o seu negócio poupar 86 minutos
num trabalho?
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As melhores decisões são
aquelas que não são forçadas.
O Xerox® FreeFlow® VI Suite abre o seu fluxo de trabalho, oferecendo-lhe
a liberdade de escolha. É você que determina o formato do ficheiro e qual
a melhor impressora para cada trabalho. Crie exatamente aquilo que os seus
clientes procuram.

VI Suite: fluxo de trabalho de PDF
PDF para qualquer
impressora
Ferramentas VI
Design

Qualquer impressora

Ferramentas VI
Design

Impressora FreeFlow®
Print Server APPE (com VI
Compose ativado)

Fluxo de trabalho
de PDF/VT

Ver e criar provas

Fluxo de trabalho
de PDF, PDF/VT
Ferramentas VI
Design

O Xerox® FreeFlow VI Suite
oferece suporte completo
ao fluxo de trabalho de PDF
e PDF/VT, proporcionando
mais capacidades de
design e impressão.
• Liberte as verdadeiras capacidades dos
ficheiros PDF. Submeta trabalhos para
Adobe® PDF Print Engine® (APPE), com
acesso a capacidades PDF atualizadas.
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Todas as
impressoras
APPE

Servidor VI eCompose
E-mail e arquivo

• Suporte a cor transparente. Crie trabalhos
envolventes e interessantes usando cor
transparente. Os ficheiros PDF impressos
agora coincidem com aquilo que o designer
criou no ecrã.

• Inclua recursos externos ao PDF. Armazene
na impressora os recursos externos ao PDF
e os gráficos, obtendo ficheiros de menor
dimensão, transferências mais rápidas e
melhor exatidão.

• Funções de PDF interativas. Inclua
marcadores, notas e links para
vídeos personalizados.

• Capacidades de criação de provas. Exporte
um ficheiro PDF para uma impressora ou
ecrã para fazer a revisão de provas.

• Opções de finalização e suporte de
impressão. Imprima páginas selecionadas
em suportes de impressão especiais e o resto
do trabalho em papel comum.

• Obtenha mais do seu investimento.
Permita a impressão de PDF em
impressoras PostScript® já existentes.

Máxima flexibilidade e velocidade, mínimo
investimento. Crescimento do seu negócio.
Máxima flexibilidade e velocidade. Impressão ou apresentação eletrónica.
Equipamento Xerox® ou não Xerox®. Impressão a partir de aplicações SAP®.
Produção de alto volume ou impressoras de escritório. Criar um ficheiro PDF ou enviar
diretamente para a impressora. A cores ou monocromático. Folha solta ou alimentação
contínua. Designs básicos ou avançados. Edição inicial ou nas fases finais. Centenas ou
centenas de milhar de impressões ou páginas eletrónicas.
Acabaram-se os
congestionamentos na précomposição e atrasos da
impressora que têm impacto
na sua produtividade.
Com a construção dinâmica de documentos e a
capacidade de incluir recursos externos ao PDF,
irá eliminar tempo na pré-composição, tempo
na transferência de grandes ficheiros e tempo
na rasterização. Produza trabalhos totalmente
personalizados e de elevado impacto em
minutos em vez de horas.
Investimento mínimo. Quer trabalhe num
ambiente de nuvem ou em ambiente de
rede, o FreeFlow® VI Suite trabalha com a sua
infraestrutura existente. Não são necessárias
workstations de cliente ou servidores adicionais.
Pode alargar a utilização do software Adobe®
InDesign® e tirar partido de toda a potência
dos ficheiros PDF para criar soluções variáveis.
Reduza os custos usando um fluxo de trabalho
comum que o VI Suite pode criar para todos
os dispositivos de impressão do seu negócio
e aumente as suas receitas com impressão
personalizada e documentos eletrónicos.

Controle rapidamente os folhetos, posters, postais
e cartões de visita personalizados com as
aplicações de produtividade VI integradas.
As aplicações de produtividade Xerox® FreeFlow® VI integradas são fluxos de trabalho
variáveis criados por especialistas da Xerox que o ajudam a começar a produzir de imediato
trabalhos de dados variáveis comuns.
Com surpreendentes modelos de dados variáveis para folhetos, posters, postais e cartões de
visita, nunca foi tão fácil e rápido produzir aplicações personalizadas que os seus cliente irão
adorar. Terá tudo aquilo de que necessita para começar, incluindo apoio técnico disponível
para o orientar através da sua primeira tiragem de impressão e para responder a quaisquer
dúvidas.
É uma parceria perfeita – aplicações de produtividade VI integradas e a sua impressora
Xerox®. Descarregue as aplicações de produtividade Xerox® FreeFlow VI integradas a partir
de www.xerox.com/vipp
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Descubra novas oportunidades de receitas
com impressão e soluções eletrónicas para
documentos com dados variáveis.
Crie documentos com dados variáveis e personalizados que geram resultados.
O Xerox® FreeFlow® VI Suite oferece-lhe personalização de documentos sem
complicações. Quer seja para impressão ou para distribuição eletrónica, produza
ficheiros sofisticados com dados variáveis a elevada velocidade e em tempo real.
Irá gastar menos tempo no design, gestão, composição e impressão e mais tempo
a fazer crescer o seu negócio.
Mais opções para mais oportunidades
As novas capacidades do FreeFlow VI Design Express abrem a
porta a esta solução, permitindo a criação rápida e fácil de aplicações
transacionais e baseadas em instruções do dia-a-dia. O Adobe®
InDesign® e as aplicações de dados variáveis associadas têm sido,
historicamente, considerados como produtos com personalização de
baixa complexidade. A nova e mais potente ferramenta Design Express
vai mais além! Agora, a simplicidade e a familiaridade do InDesign com
o FreeFlow VI Design Express podem ser utilizadas para criar trabalhos
transacionais e de instruções empresariais de base.
• Importar dados transacionais com prefixo – Os clientes podem
importar dados transacionais para InDesign. Este é o primeiro passo
para o desenvolvimento de aplicações transacionais e baseadas
em instruções.
• Gráficos empresariais com base em dados – O InDesign
pode ser programado para criar gráficos de queijo, de linhas
e de barras dinâmicos. Este é o passo seguinte na produção
de trabalhos transacionais.
• Suporte de tabela dinâmico – As instruções dependem de designs
baseados em tabelas. As funcionalidades de tabelas avançadas do
Design Express são a peça que faltava para o design de trabalhos
transacionais do dia-a-dia.

O Xerox® FreeFlow VI Design Express é atualizado todos os anos
para se manter a par das últimas novidades de funcionalidades e para
melhoramentos do conjunto de ferramentas do Adobe Creative Cloud®.
O suporte de formulários em PDF que podem ser preenchidos e a
assinatura digital de PDF dão aos designers a possibilidade de criarem
trabalhos com estes campos e de capturarem os dados depois de terem
sido introduzidos por utilizadores finais.
O Web Job Submission Service (WJSS) com mecanismos de
comunicação HTTP adicionados, oferece processamento de alta
velocidade de muitos trabalhos pequenos num ambiente SaaS.
Num ambiente de quiosque, o Web Job Submission Service oferece
os melhores prazos de entrega para trabalhos.
O tempo para a primeira cópia (First-Copy-Out Time, FCOT)
otimizado melhora a produção dos grandes trabalhos de impressão
Xerox® VIPP®. O DFE consegue "partir" trabalhos grandes, o que significa
que são divididos dinamicamente em trabalhos mais pequenos –
acelerando a velocidade de impressão e mantendo as impressoras em
funcionamento para continuarem produtivas. (Apenas com o FreeFlow
Print Server.)
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