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Melhora os seus workflows de
grandes formatos
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Leve mais longe a sua solução
Xerox Wide Format

Xerox® FreeFlow® Accxes® Indexer Software foi desenhado para acrescentar
ainda mais valor à sua solução de grandes formatos. Com o Accxes Indexer, a
atribuição dinâmica de nomes aos seus documentos é mais rápida, fácil e flexível.
A atribuição de nomes avançada e a indexação, são fundamentais para optimizar a
sua solução de gestão documental. Pode garantir que é fácil localizar o ficheiro que
pretende, quando quer – quer comece com um documento em papel ou com um
documento digital.
Todos os seus documentos estão
ao alcance com o Accxes Indexer
O Accxes Indexer é ideal para ambientes
onde se trabalha com grandes volumes de
documentos digitais ou impressos. Será
extremamente útil se trabalhar num centro
de digitalização; num negócio de impressão
ao público, gabinete de arquitectura ou
construção, escritório de advogados ou num
departamento reprográfico centralizado
dentro da empresa.
Com o Accxes Indexer, pode criar nomes de
ficheiro detalhados indexados de acordo
com as características do documento.
Assegura armazenamento e localização
rápida e exacta do documento, sempre que
necessário. As suas avançadas capacidades
de arquivo permitem-lhe registar facilmente
e detectar informação chave para o negócio,
tais como estatísticas.

Poderá ver, verificar e indexar
num único passo
Nunca foi tão fácil ver o seu documento,
verificar a qualidade e criar um índice. O
nosso software de visualização de alta
velocidade integrado, com funções de
zoom e arrastamento, permite-lhe entrar
automaticamente no bloco de título do
documento. Esta área de visualização inicial
definida pelo utilizador, acelera a entrada
de dados a partir do bloco de título do
documento original. A capacidade para
arrastar e fazer zoom permite-lhe navegar
numa imagem em tempo real e verificar
exaustivamente a qualidade.
2

Trabalhe de forma mais
inteligente, poupe tempo,
aumente a produtividade
Pode usar o editor de imagem integrado do
Accxes Indexer para limpar os documentos
com pouca qualidade. Terá acesso à nossa
vasta gama de ferramentas de manipulação
de imagem para redimensionar manual ou
automaticamente, rodar, recortar, eliminar
inclinação e manchas. Se achar que está a
realizar tarefas repetitivas, tais como dar
nome e converter vários documentos, pode
automatizar estes workflows para melhorar a
produtividade.

Flexível e fácil de usar
Pode configurar o versátil Xerox Accxes
Indexer para usar com praticamente
qualquer workflow que pretenda. Quer
pretenda criar um arquivo simples com
base em ficheiros ou importar documentos
para um sistema de gestão complexo, o
Accxes Indexer pode ser configurado de
acordo com as suas necessidades. Pode
gravar documentos, manualmente ou
automaticamente, em todos os formatos
padrão de mercado, incluindo Adobe® PDF,
criando ficheiros mais portáteis e fáceis de
aceder.

O Accxes Indexer aceita os seguintes
workflows:
• S
 uporte a todos os utilizadores. Pode
ter um qualquer número de indexers
a trabalhar fora do mesmo grupo de
imagens, uma função essencial quando os
grandes projectos de indexação exigem
vários operativos de indexação.
• S
 uporte a vários perfis de projecto.
Como diferentes projectos exigem
diferentes parâmetros, pode gravar e
chamar as suas definições para cada
projecto. Mais ainda, pode alternar entre
projectos com facilidade, poupando em
tempo de programação.

• I ntegração fácil com sistemas de
terceiros. O Accxes Indexer oferece
ferramentas que lhe permitem integrar
facilmente as suas imagens e informação
de indexação em sistemas de gestão
documental de terceiros.
• Suporte Xerox® FreeFlow® Accxes
Controller. O Accxes Indexer permite o
acesso directo a qualquer dispositivo que
tenha activado Xerox FreeFlow Accxes.
Pode gravar vários workflows para
satisfazer até mesmo as soluções de gestão
documental mais complexas. Settings
Profiles permite que os utilizadores alternem
entre workflows bastando tocar um botão.

Origem
Scanner

Disco

E-mail

Ver
Limpar
Recortar

O Accxes Indexer suporta os seguintes
formatos de ficheiro padrão de mercado:

Converter

• TIFF, CALS, HPGL/2 e JPEG
• A
 dobe PDF 1.7 e PS Level 3Note: O Accxes
Indexer suporta True Adobe

Imprimir

O Accxes Indexer também suporta a
gravação de informação de indexação como
parte dos metadados do PDF. Pode também
extrair metadados existentes no PDF para
usar no seu actual workflow de gestão
documental.

Identificar

Destino
Gestão
Documental

Disco

E-mail

3

Consiga mais valor da sua
solução de grandes formatos

Especificações do Xerox
FreeFlow Accxes Indexer
Especificações mínimas do PC
• Processador:

Pentium 4, 2 GHz, Core 2 Duo
(recomendado para impressão a cores)
• S istema Operativo: Microsoft® Windows®
XP (32-bit), Vista® (32-bit) ou Windows 7
(-32 e 64-bit), Windows Server® 2008,
Windows Server 2008 R2
• D
 isco rígido: 200 MB para instalação,
10 GB para operação
• M
 emória: 1 GB (mínimo), 2 GB
(recomendado para impressão a cores)
• Unidade de CD-ROM (para instalação)

Configurações
• S oftware base – Uma única cópia do
Accxes Indexer para instalar e executar
num PC
• Packs opcionais de licença
–– Licenças de utilizador simultâneas –
necessita do software base
–– O Accxes Indexer pode ser instalado
em vários PCs, mas apenas pode usar o
número de cópias com licença de uma
só vez.
• E xistem licenças para vários utilizadores.
Contacte o seu representante Xerox para
saber quais as opções de configuração da
licença que estão disponíveis na sua zona.

• Visor: 1.024 x 768, 24-bit
• Ligação a rede: 100 MB
Scanners suportados
• Xerox® 7740 Wide Format Scan Solution
• Xerox® 6604 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller
• Xerox® 6605 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller
• Xerox® 6622 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller
• Xerox® 6279 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller

O suporte total de que
necessita
Suportamos a sua solução na íntegra,
desde a impressora até aos suportes de
impressão e consumíveis. A nossa
premiada rede mundial de técnicos de
assistência, está sempre pronta para o
ajudar a tirar o máximo partido da sua
solução Xerox e a fazer crescer o seu
negócio.

• Xerox® 6204 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller
• W
 ide Format Scan System com Xerox
FreeFlow Accxes Controller
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