Perguntas de qualificação: servidor de
impressão Xerox EX-c C8000 com
tecnologia Fiery
®

®

Para as impressoras multifuncionais Xerox AltaLink série C8000
®

®

Se responder “Sim” a qualquer uma destas oito perguntas, você concorda que a adição
do servidor Fiery EX-c C8000 às impressoras multifuncionais Xerox AltaLink série C8000
pode aumentar a qualidade dos documentos impressos, tornar os funcionários mais
produtivos, reduzir os custos internos de impressão e economizar em despesas com
impressões terceirizadas.
1. Sua empresa tem um departamento de marketing interno?

Sim

Não

Sim

Não

Com o servidor Fiery, o departamento de marketing pode imprimir internamente
documentos a cores de alta qualidade com um tempo de resposta muito rápido.
Você economiza tempo e dinheiro em terceirização, ganha flexibilidade para
alterar ou personalizar documentos sob demanda e imprime apenas o que
é necessário de forma econômica.

2. Você imprime arquivos grandes com muito gráficos ou um alto
volume de trabalhos pequenos?
O servidor Fiery imprime rapidamente documentos complexos, como arquivos
repletos de gráficos do Microsoft PowerPoint e Adobe PDF. Quando você tem
muitos arquivos para imprimir, a tecnologia Fiery processa um arquivo enquanto
imprime outro para reduzir o tempo de espera.
®

®

®
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3. Você precisa reproduzir fielmente cores em logotipos de empresas ou
cores corporativas?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

O servidor Fiery proporciona as cores mais precisas para materiais de marcas,
como apresentações para clientes. Adicione o Fiery Options Bundle opcional para
reproduzir com fidelidade cores específicas PANTONE com o Fiery Spot-On™.
®

4. Para você, é importante manter a consistência das cores em todo
o documento?
Para documentos com muitas imagens ou gráficos, como propostas financeiras
ou imobiliárias, a tecnologia de cores Fiery garante cores excelentes em
fotos e tons de pele. Para funções de cor avançadas, como a criação de perfis
e calibração de cores, escolha o Fiery Color Profiler Suite opcional com um
espectrofotômetro ES-2000.

5. Você gostaria de produzir internamente documentos finais mais
complexos? Por exemplo, você tem um departamento de treinamento
ou RH que produz materiais para uso interno e externo?
O Fiery VUE disponibiliza uma interface visual para imprimir folhetos de forma
simples ou agregando vários tipos de documentos (como documentos em PDF,
PowerPoint e Excel ), o que gera economia de papel e redução dos custos de
impressão. É um download gratuito do Windows e pode ser usado como um
aplicativo independente ou em aplicações do Microsoft Office .
®

®

®

6. Você tem interesse em personalizar as comunicações internamente?
A personalização é um forma comprovada de aumentar o impacto de todos os
tipos de documentos, como convites para eventos, crachás ou comunicações
com os clientes. O Fiery FreeForm é uma ferramenta gratuita que personaliza
documentos com mais opções em relação às funcionalidades padrão de
mala direta.

7. O departamento de TI precisa de um conjunto de opções de
impressão específico ou restrito?
Com o Fiery Driver Configurator gratuito, é possível criar drivers personalizados
que bloqueiam as opções do usuário para atender às políticas da sua empresa.
Fiery Presets (padrão) ou Virtual Printers (parte do Fiery Options Bundle) reduzem
desperdício e custos ao permitir que os funcionários imprimam com confiança
exatamente o que desejam já na primeira tentativa.

8. Você quer reduzir o tempo de inatividade e manter a produtividade
dos funcionários?
O Fiery System Restore cria e planeja backups automáticos em uma interface da
Web para recuperar imagens rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade.

Para obter mais informações, acesse a página da Xerox AltaLink C8000 Series:
http://fiery.efi.com/xerox/AltaLinkC8000/BP.
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EFI impulsiona o sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis,
revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras,
tintas, front ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio,
que transformam e simplificam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade
e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter
mais informações.
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