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Alojado. Rápido. Preciso. Produtivo.

A precisão da cor atinge novos limites.
Com a Gestão Automatizada de Cor Xerox® IntegratedPLUS, pode produzir
trabalhos de impressão a cores que correspondem às expectativas dos seus
clientes e de forma mais rápida, exata e produtiva do que alguma vez imaginou –
mesmo a partir de várias localizações.

Esta exclusiva solução Xerox® é a primeira
solução completa de workflow a cores deste
tipo. Ao combinar sem falhas um servidor
na nuvem, aplicações locais e potentes
soluções de workflow digital front end, a
Gestão Automatizada de Cor IntegratedPLUS

proporciona acesso remoto em tempo real a
um conjunto de componentes de hardware e
software que automatizam os aspetos críticos
dos processos de gestão de cor. A solução
combina a velocidade e produtividade da
tecnologia web de nuvem, com a precisão e a

eficiência de um potente workflow de gestão
de cor. A Gestão Automatizada de Cor Xerox®
IntegratedPLUS tira partido dos pontos
fortes dos nossos parceiros tecnológicos
para o ajudar a conseguir mais impressões
realizadas mais rapidamente.

Mantenha controlados os custos com a
gestão de cor.
Quer o seu negócio sejam correios diretos ou embalagens para consumidores,
ou ainda se produzir brochuras ou materiais promocionais, é essencial que a
cor seja precisa e consistente. As cores que não coincidem com a última versão
que imprimiu ou que não satisfazem as especificações da marca, precisam de
mais tempo e dinheiro gasto para serem corrigidas. E esses custos podem ficar
rapidamente fora de controlo, se estiver a lidar com várias impressoras digitais em
diferentes locais.
A Gestão Automatizada de Cor Xerox®
IntegratedPLUS, oferece-lhe uma solução
única para gestão de cor destinada a toda
a sua frota. Pode aumentar em muito a
eficiência do seu workflow permitindo-lhe
aceder remotamente e responder ao estado
das suas impressora Xerox®. Ao fazer parceria
com os líderes da indústria em gestão de
cor, a Xerox pode atender a todas as suas
necessidades de gestão de cor.

Com a Gestão Automatizada de Cor, o seu
especialista em cor está sempre presente
para tomar as decisões importantes e fazer
os ajustes necessários à cor, para que possa
manter a produtividade elevada e os custos
em baixo. A Gestão Automatizada de Cor
também lhe permite saber quando precisa de
calibrar e criar perfis de cor. Para além disso,
é compatível com a sua atual tecnologia de
perfis de cor.

O que é a nuvem? Em que me pode ser útil?
• A nuvem dá-lhe acesso a um vasto
leque de soluções e capacidades que
podem agora ser usadas onde e sempre
que necessário - sem ter que comprar
hardware ou software adicional.

• Com os serviços da nuvem, não necessita
de atualizar software para garantir que
toda a empresa está a usar exatamente a
mesma configuração de software.

• A nuvem dá-lhe uma maior flexibilidade
na atribuição de orçamento e recursos
a TI, pois reduz a necessidade de ter
especialistas internamente.

• É simples escalonar uma solução
para satisfazer as suas necessidades
individuais.

• De acordo com uma empresa líder em
software, cerca de 80% dos orçamentos
de TI vai para a manutenção. Esse
dinheiro pode agora ser redirecionado
para inovação e criação de valor.

• A experiência em cor é centralizada.

Em resumo, a nuvem é representada por
vários servidores que funcionam num local
remoto. A partir desse local, todos os dados
e procedimentos são combinados num único
workflow de gestão de cor, que pode ser
facilmente armazenado e acedido a partir
de diferentes locais.
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Faça o trabalho certo logo à primeira
com a Gestão Automatizada de Cor.
Conseguir uma cor exata e consistente pode ser complicado e trabalhoso.
É frequente haver várias pessoas envolvidas no workflow de cor que utilizam
ferramentas diferentes e que têm níveis diferentes de experiência em gestão de
cor. O workflow está muito sujeito a erro humano. A Gestão Automatizada de
Cor Xerox® IntegratedPLUS reduz a complexidade e aumenta a exatidão com a
automatização da monitorização da impressora, criação de perfis e atualizações
de spot colour.
Uma gestão de cor bem
sucedida começa com o controlo
dos processos.
No centro da gestão de cor encontra-se o
controlo do processo. Para começar, deve
verificar se o seu equipamento está de acordo
com as especificações, ou isso irá sentir-se
na qualidade da cor. A Gestão Automatizada
de Cor oferece uma forma simples e
automatizada de monitorizar a qualidade da
cor no equipamento de impressão. A solução
permite-lhe monitorizar o motor de cor a
partir de um local centralizado, colocando
toda a sua plataforma de cor na nuvem
onde a análise dos dados pode ser realizada
facilmente.
Ao utilizar gestão de cor como Software as
a Service (SaaS) baseado na nuvem, não
necessita de ter vários locais com packages
de gestão de cor com diferentes versões ou
definições para análise dos dados de cor.
As aplicações locais servem como interface
segura entre a nuvem e o seu servidor de
impressão.
Com o seu especialista de cor num local
central, deixa de precisar de tantos
intervenientes na gestão da cor. Em vez
disso, deixa os operadores de impressão
disponíveis para se concentrarem na suas
tarefas de gestão de trabalhos e operação
de impressoras. O resultado - uma solução
inteligente e sem falhas que lhe permite
controlar tudo num único e consistente
workflow - mesmo em vários locais.
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Com um workflow automatizado, é fácil
controlar o processo. Os alvos de cor são
impressos, lidos e carregados em segundos.
O sistema fornece feedback dentro ou
fora das especificações para toda a
frota, juntamente com os procedimentos
para qualquer equipamento fora das
especificações que exija gestão de cor. Depois
de completado, podem ser realizadas outras
tarefas de gestão de cor incluindo a criação
remota, adição ou eliminação de perfis e
cores spot.

Começar
Primeiro, irá identificar um especialista
de cor para toda a frota. A Xerox irá dar
formação a esse profissional para que
monitorize de forma rápida e fácil a
qualidade da cor e execute passos de
recuperação se for necessário. O seu
especialista de cor inicia o procedimento
automatizado executando uma aplicação
local, que cria uma ponte entre a nuvem
e a impressora(s) digital na sua rede
local. Com um clique e a partir de um só
local, o especialista de cor pode iniciar a
atividade automatizada que verifica a cor
face às suas especificações. Os objetivos
de cor são submetidos para cada
impressora, impressos e preparados por
um espectrofotómetro inline (ILS).

A Xerox automatiza a gestão de cor e, em
combinação com ferramentas de parceiros
tais como CGS ORIS e CMI, oferece um
processo em loop fechado. O resultado são
impressões mais fáceis de vender obtidas de
mais equipamentos de impressão.

(Se não estiver disponível um ILS, pode ser
usado um espectrofotómetro offline.) Os
dados são recolhidos de cada impressora
e devolvidos ao especialista de cor para
análise imediata. O especialista de cor
submete os dados à nuvem para revisão
e arquivo.
O software de Automatização da Gestão
de Cor IntegratedPLUS verifica se a cor
se encontra dentro das especificações
definidas por si. Se a impressora
estiver dentro do limite, a atividade é
completada; se a impressora estiver fora
do objetivo, o especialista de cor tem
formação para resolver o problema e
seguir os procedimentos para tornar a
colocar a impressora nas tolerâncias de
cor estabelecidas.

O workflow predefinido e os passos para recuperar a impressora, poupam tempo e asseguram
a consistência.
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1. O
 Especialista de Cor realiza
a inspeção à qualidade de
cor da impressora a partir
do PC
2. A s folhas alvo são impressas
e depois digitalizadas pelo
espectrofotómetro inline, se
disponível
3. O
 DFE da impressora devolve
os dados ao Especialista de
Cor
4. A
 análise de dados é
terminada e indica se
está dentro ou fora das
especificações
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5. O Especialista de Cor
submete os dados para a
nuvem para posterior análise
e arquivo
6. Se a cor da impressora estiver
dentro das especificações,
os procedimentos de
recuperação são iniciados

Especialista de Cor

Dentro das
especificações =
tudo está certo

or
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Procedimentos de Recuperação para
Impressoras Fora das Especificações
Se uma impressora estiver fora das especificações, será iniciado
um processo de recuperação para que volte rapidamente à
produção. Os passos da recuperação podem incluir tarefas de
manutenção tais como:

calibragem

Gestão de Cor da Frota
O Especialista de Cor tem
formação para seguir
procedimentos de recuperação
pré-determinados para cada
impressora

A Xerox irá ajudá-lo a configurar e programar as especificações
de impressão corretas e o nível de tolerâncias da sua empresa
com base nos seus requisitos de cor e produtividade. Quer
imprima quase unicamente aplicações internas do escritório,
ou aplicações de comunicações gráficas essenciais/exigentes,
os Xerox® Professional Services irão ajudá-lo a definir um processo
de recuperação que seja adequada às suas necessidades.

criação de perfis
nova verificação da manutenção da impressora
nova verificação das definições críticas do DFE
verificação das condições ambientais
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Responder a todas as suas necessidades
de gestão de cor
Desde a pré-impressão até à impressão. Desde o controlo do processo, até à criação
de perfis, à criação de cores spot. A Xerox trabalha com os líderes da indústria em
gestão de cor para que possa realizar com confiança todas as suas tarefas de gestão
de cor.

Para criar cor consistente vezes sem conta,
precisa de garantir que as suas impressoras se
encontram dentro das especificações de cor
predefinidas. Proporcionamos ao especialista
de cor as ferramentas que facilitam a
monitorização das impressoras e o seu ajuste
às especificações quando necessário.
A solução também oferece administração
remota dos recursos críticos de cor tais
como perfis ICC e cores spot CMYK. Para
as impressoras equipadas com um ILS, o
especialista de cor tem acesso rápido ao
desempenho das impressoras na mesma sala
ou espalhadas pelo país.
Os parceiros selecionados líderes da indústria
em gestão de cor, têm acesso exclusivo ao
novo DFE remoto e interfaces da impressora.
As soluções dos parceiros oferecem suporte
na gestão de cor no portefólio Xerox® assim
como em impressoras digitais e offset não
Xerox®.

As aplicações de parceiros tais como CGS
ORIS LYNX, e CMI SaaSColourmanagement.
com são usadas para verificar se a impressora
está ou não de acordo com as especificações
e também para criar perfis e atualizar
cores spot. No controlo do processo, o
software do parceiro realiza a verificação
de cor enviando uma única página de teste
para a impressora local e validando a sua
resposta face a uma especificação alvo
conhecida. A administração remota dos
seus recursos, permite-lhe aceder ao DFE
Xerox da sua impressora a partir de um local
centralizado. Que o especialista se encontre
nas instalações ou fora delas, ele terá acesso
a toda a frota a partir de uma única interface
de utilizador.
A Xerox oferece uma das mais seguras e
robustas soluções de gestão de cor SaaS
atualmente existentes na indústria. A Xerox e
os seus parceiros, trabalham atrás da firewall
fornecendo uma aplicação local dedicada
que elimina a necessidade de expor os
recursos da impressora na nuvem.

Controlo de Processos para Impressão

Intervalo
Desejado
Dia 1
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Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

Dia 9

Faça a gestão dos principais
recursos de cor a partir de
qualquer local.
Com a automatização consegue uma melhor
produtividade e fiabilidade em comparação
com as práticas manuais. A sua gestão de
cor será muito mais previsível e eficiente,
simplificando a gestão de cor de várias
localizações. Com a Gestão Automatizada
de Cor, a sua empresa não necessita de
especialistas de cor altamente treinados
em cada local, poupa em temo e material
e tem a confiança de uma solução Xerox®
comprovada.
Se estiver disponível um espectrofotómetro
inline, as verificações de cor, assim como a
criação de perfis ICC e cores spot, pode ser
feita remotamente usando ferramentas de
parceiros. Pode também instalar, atualizar e
eliminar recursos de cor a partir de qualquer
local fora das instalações.

A solução permite que o seu especialista de
cor recolha dados do espectro e crie um perfil
para uma impressora ou para uma frota de
impressoras do mesmo modelo. (A criação
de perfis para cada modelo de impressora
deve ser feita individualmente, pois existem
variações entre tipos de impressoras.) Logo
que seja aprovado, o perfil pode ser instalado
remotamente numa ou mais impressoras.
Isto poupa tempo precioso e aumenta a
produtividade.
Podem também ser criados, instalados,
eliminados ou atualizados perfis de cor spot
para cores Pantone e personalizadas. Com a
difusão da cor spot, pode facilmente exportar
as definições de cor pelas impressoras do
mesmo modelo na sua frota.
Para além disso, ao trabalhar com
ferramentas do parceiro, pode colocar
no mesmo workflow outras impressoras
digitais ou offset e tirar partido das mesmas
capacidades exclusivas.
Consulte o seu representante Xerox
para obter detalhes sobre o suporte
à impressora e DFE relativamente a
componentes específicos da solução.

Como é feita a criação automática de perfis?
• O especialista de cor, utilizando uma aplicação
de gestão de cor de um parceiro, submete à
impressora um alvo de criação de perfil.
• O DFE rasteriza (RIP) e imprime o alvo.
• A impressora utiliza um espectrofotómetro
inline, se disponível, para ler as amostras.
• A impressora devolve os dados ao DFE.
• O DFE devolve os dados à aplicação de gestão
de cor do parceiro.
• O especialista de cor inspeciona a gama de
cores da impressora e cria um novo perfil.
• Logo que o novo perfil seja aprovado, o
especialista de cor instala-o remotamente no
DFE.
• São impressos novos destinos e digitalizados
para assegurar que a impressora está dentro
das tolerâncias de perfil para a sua empresa.
Se forem necessário ajustes, a interação com
o perfil pode ser realizada como parte da
ferramenta do parceiro, até que a impressora
fique dentro das especificações.

As cores spot são criadas usando
procedimentos semelhantes.
• Uma aplicação de gestão de cor do parceiro, recolhe informação importante sobre a
gama de cores da impressora.
• O especialista de cor utiliza esta informação para selecionar a receita ideal de CMYK.
• As cores spot resultantes personalizadas ou PANTONE podem ser atualizadas ou
instaladas remotamente, atualizando a biblioteca de cores spot residente no DFE.
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Colha de imediato os benefícios de um potente workflow
de gestão de cor.

Onde quer que se encontre o seu especialista de cor, com a Gestão Automatizada de
Cor Xerox® IntegratedPLUS, pode produzir trabalhos ótimos mais rapidamente e de
forma mais exata e produtiva do que antes.
Confident Colour
A Xerox orgulha-se do facto de proporcionar
tecnologia de gestão de cor automatizada
e líder de mercado em todo o seu portfólio
digital a cores. Em conjunto com as
impressoras Xerox® a Xerox® Confident
Colour, um conjunto das melhores
tecnologias e serviços de gestão de cor,
oferece a cor mais extraordinária e os
trabalhos que mais vendem.

Desde a tecnologia até à experiência em
consultoria, passando por ferramentas para
o desenvolvimento do negócio, a Xerox®
Confident Colour ajuda-o a maravilhar os
clientes, produzir mais trabalhos, reduzir os
custos e fazer crescer o seu negócio.
As parcerias com alguns dos nomes mais
importantes da indústria, tais como CGS ORIS
e CMI, permitem-lhe ter a certeza de que as
suas impressoras trabalham em conjunto
sem falhas para lhe oferecer a mais elevada
qualidade e reprodução de cor exata e
repetida em todas as impressoras.

A Gestão Automatizada de Cor
permite à sua organização:
• Melhorar a produtividade e a
fiabilidade em relação aos atuais
processos manuais
• Reduzir custos tornando a gestão
de cor muito mais previsível e
eficiente
• Simplificar a gestão de cor em
várias impressoras/locais
• Reduzir os custos com mão-de-obra
• Reduzir os erros manuais e eliminar
o desperdício de tempo e de
materiais
• Tirar partido do seu atual
investimento em tecnologia
– não são necessários novos
investimentos em TI
• Ter confiança, sabendo que tem
o suporte da Xerox

www.xerox.com
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