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Qual é o diferencial do 
EFI Metrix?
A maioria das soluções de layout e imposição disponíveis hoje em dia são baseadas 

em modelos. Isso significa que elas dependem dos fluxos de trabalho de layout 

manual, que não se adaptam bem durante o processo de automatização; no entanto, 

o EFI™ Metrix® é diferente. O Metrix foi projetado para mudar a maneira como a pré-

impressão lida com tarefas de layout, garantindo que você obtenha os resultados 

desejados com o melhor custo-benefício e com a menor quantidade possível de trabalho.

Você sabe onde estão os gargalos da sua pré-
impressão? Para muitas empresas, o planejamento 
da impressão é a parte mais complicada do processo. 
Afinal, vários atrasos e erros costumam ocorrer 
durante a etapa de imposição. Quando lidamos com 
muitas variáveis, como por exemplo as dimensões 
da impressora, estoque, barras de cores, opções de 
acabamento, marcas de corte e apara, é só uma 
questão de tempo até que os erros ocorram.

E o que fazer quando você faz tudo certo — e uma 
dessas variáveis é alterada? É um caos, mas sabemos  
 
 

que é assim mesmo que a pré-impressão funciona. No 
entanto, aquela velha pergunta é inevitável: e se fosse 
diferente? E se você tivesse uma solução capaz de 
criar layouts de maneira dinâmica, de acordo com as 
condições da sua fábrica?

Pois é justamente isso que o EFI Metrix faz: ele 
constrói layouts e planos de imposição com base nos 
equipamentos, materiais e recursos da operação, além de 
reproduzir o custo de execução envolvido na operação 
desse equipamento. Os resultados? Planos de imposição 
que proporcionam maior margem sobre a utilização de 
materiais e menores custos de trabalho de pré-impressão 
do que qualquer outra solução disponível no mercado.

“O retorno sobre o investimento 
do Metrix é um dos melhores, 
se não o melhor, que já vi 
nesse setor.”
JIM AUST
ANALISTA DO SETOR DE IMPRESSÃO
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O verdadeiro custo da imposição baseada em modelos
A maioria das ferramentas de imposição disponíveis 
no mercado usam fluxos de trabalho baseados em 
modelos, que são criados de acordo com cada 
combinação de trabalho, impressora, material, opção 
de acabamento e estilo de encadernação. Por isso 
mesmo, é comum que algumas impressoras acabem 
acumulando milhares de modelos — cada um para 
uma função e combinação específica de opções. Para 
muitas empresas de impressão, a tarefa de gerenciar 
e catalogar essas bibliotecas de modelos pode ser um 
processo complicado e frustrante; 

além do mais, não há como negar que os modelos 
realmente são um problema, pois, quando ocorrem 
alterações na pré-impressão e no ambiente de 
impressão, os modelos para trabalhos correspondentes 
precisam ser ajustados manualmente. Em outras 
palavras: esse processo causa erros e atrasos, que 
geram custos elevados.

A boa notícia é que, com a automação de layout guiada 
pelo banco de dados do EFI Metrix, você vai dizer adeus 
à biblioteca de modelos.

“Com o Metrix, conseguimos automatizar 
o planejamento e a imposição das centenas 
de pedidos que recebemos diariamente. 
Na verdade, estamos economizando cerca 
de duas horas de trabalho todos os dias.”
THOMAS NAGEL
LASERLINE
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Mudar nunca foi 
tão simples
Atribuição intuitiva de páginas

Você sabe que a sua equipe de pré-impressão investiu 
muitas horas na aprendizagem desse ofício; e você 
também sabe que ninguém gosta de mudanças. 
É por isso que a mudança costuma ser um dos 
maiores obstáculos para a otimização. A equipe de 
pré-impressão passa muito tempo trabalhando com 
aquela velha e confiável solução de imposição — e eles 
precisam concluir trabalhos e projetos mesmo durante 
a transição.

Foi por isso que adicionamos a Lista de Execução 
ao EFI Metrix. Ela foi projetada para permitir que os 
operadores continuem executando planos de layout e 
imposição como sempre fizeram, além de simplificar 
e agilizar a atribuição de páginas. Desse modo, 
ela garante que os operadores possam continuar 
alimentando a impressora mesmo durante a transição 
para o fluxo de trabalho automatizado.

Mapeamento eficaz de cores

Preparar planos de layout e imposição para a 
impressora significa garantir que as cores sejam 
corretamente mapeadas e atribuídas a cada trabalho. 
A correção dos erros cometidos no início do processo 
é um processo caro e demorado, uma vez que o 
trabalho já está na impressora.

O grande diferencial do EFI Metrix está na poderosa 
ferramenta de distribuição de cores, que não só ajuda 
a sua equipe a não interromper a produção, como 
também evita erros custosos.  
O Mapeador de cores JDF garante que as atribuições 
de cores sejam verificadas em relação aos arquivos de 
trabalho e identifica qualquer conflito em tempo real.



Pré-impressão automatizada

Você vai adorar a interface intuitiva e descomplicada 
do Metrix. Com ela, é possível aproveitar todos os 
inovadores recursos de automação. 

Atualmente, a pré-impressão continua a exigir um 
amplo trabalho manual, além de ser extremamente 
custosa. O potencial do EFI Metrix está justamente na 
sua capacidade de comparar, de maneira instantânea 
e eficaz, as milhares de combinações de layout 
diferentes — e gerar o melhor resultado possível.

Sabe como conseguimos isso? Com o nosso banco 
de dados da fábrica. Um registro detalhado de cada 
equipamento, estoque e recurso, juntamente com 
os parâmetros da fábrica. Nós captamos todas essas 
informações e as utilizamos no processo de criação 
de folhas para impressões dinamicamente otimizadas, 
e também captamos os custos de tais recursos. 

É por isso que sabemos o custo envolvido na operação 
desse equipamento, e é por isso também que 
diluímos esse valor nos resultados disponibilizados. 
Desse modo, você não só obtém layouts otimizados 
para o seu dispositivo e uma cobertura máxima da 
folha, como também consegue layouts otimizados 
que proporcionam lucro — algo que nenhum outro 
software de imposição é capaz de fazer.

Os clientes do EFI Metrix dizem que reduziram o 
tempo de processamento da pré-impressão em até 
50%. Ou seja: você poderá executar trabalhos com 
maior velocidade e a sua equipe não ficará frustrada 
com tarefas repetitivas e monótonas, que muitas vezes 
causam erros.

“Nossos estimadores e 
planejadores criam todos os 
layouts no Metrix. Agora, a pré-
impressão é bem mais rápida.”
WARREN GIBSON
CLASSIC GRAPHICS
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Como o EFI Metrix economiza 
tempo e automatiza 
a imposição?
O Metrix traz uma única combinação de automação e criação de layout baseada no 

custo para seu negócio, permitindo que você reduza drasticamente os custos com 

trabalho de pré-impressão e planejamento e encurte a produção do trabalho.

1
2

3

O banco 
de dados 
do Metrix
O Metrix armazena suas 
impressões, equipamento 
de acabamento, 
estoques, dobras, logins 
e permissões de usuários, 
juntamente com seus 
padrões de fabricação.  
O Metrix centraliza todos 
estes dados importantes 
para garantir uniformidade, 
eficiência, planejamento 
livre de erros e  
imposição em toda  
a empresa.

Metrix em 
múltiplas 
plataformas
O Metrix funciona nas 
duas plataformas mais 
comuns do setor de 
impressão – Mac OS X® 
e Windows®. Acesse 
projetos e recursos 
perfeitamente, de 
qualquer ambiente.

O dispositivo 
Metrix
O Metrix determina 
automaticamente e 
dinamicamente quantas 
folhas de impressão você 
precisa, o layout ideal para 
cada folha de impressão 
e até calcula para você o 
método, a impressora e 
o tamanho da folha com 
melhor custo-benefício.
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Recurso de 
agrupamento 
do Metrix
Automático, dinâmico 
e incomparável, 
processando até 
160 diferentes pedidos 
(produtos) em um único 
layout. Com os layouts 
planejados, exporte JDF 
ou PDF imposto para 
pré-impressão, JDF ou 
CIP3 para acabamento e 
informações com código 
de barras para o setor 
de expedição.

O Metrix realiza 
planejamento 
e imposição
O Metrix elimina a 
necessidade do software 
de imposição com 
a área de trabalho 
ultrapassada, já que ele 
faz o planejamento e a 
imposição de tudo em 
uma só etapa — uma vez 
o plano pronto, basta 
exportar o JDF ou o PDF 
imposto para o Sistema de 
pré-impressão.

O Metrix 
simplifica 
o complexo
O Metrix permite que 
todos os seus operadores 
criem planos que antes 
eram reservados apenas 
aos planejadores mais 
habilidosos e experientes.

O Metrix  
é automatizado
A automação do Metrix 
fornece capacidades 
de fluxo de trabalho 
automatizado que 
aceita dados do 
projeto em arquivos 
MXML ou CSV, que 
permitem automatizar 
completamente os seus 
processamentos no 
Metrix. A automação do 
Metrix está disponível 
através do Automation 
Server (Servidor 
de automação), 
módulo Automation 
Pro (Automação 
profissional) ou do 
módulo Automation Lite 
(Automação lite).

Muitos projetos podem 
passar pelo Metrix com 
envolvimento zero 
do operador!
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Comparação de edições 
e recursos do Metrix

Integração do Metrix

RECURSO

Dimensão máxima da folha (L x A)
14 4” 

(36,57 mm)

Número máximo de diferentes pedidos (produtos) permitidos 
para Auto Layout (geração automática de layout ideal)

16*

Número máximo de pedidos diferentes (produtos) por projeto 100*

Funciona no Mac OS X® e no Windows® •

Planeja/impõe trabalhos planos, dobrados e encadernados •

Determina automaticamente o método de produção, 
impressão e tamanho da folha com o melhor custo-benefício 
(produção automática)

•

Combina automaticamente novos layouts para perfi s 
salvos (padrões)

•

Controle de acesso: Permissões de usuário, logins e senhas •

Relatórios de impressão •

Importa dados JDF, Metrix XML e CSV •

Exporta PDF impostos •

Exporta Metrix XML •

Exporta imposição JDF •

Exporta dados de corte JDF/CIP3 •

Exporta dados de dobragem JDF/CIP3 •

Exporta dados de encadernação JDF •

Licenças locais disponíveis •

Módulo Auto Plan (Planejamento automático) OPCIONAL

Módulo Capacity Plus (Capacidade adicional) OPCIONAL

Módulo N-Up Binding (Encadernação N-up) OPCIONAL

Módulo Barcodes (Códigos de barra) OPCIONAL

Módulo Automation Pro (Automação profi ssional)** OPCIONAL

Módulo Automation Lite (Automação Lite)** OPCIONAL

Módulo Content Previews (Visualização de conteúdo) OPCIONAL

IMPORTAR DE

MIS (sistemas de gerenciamento de 
informação), entrada de pedidos, 
banco de dados ou planilha via XML 
ou CSV

EXPORTAR PARA

Pré-impressão

Agfa ApogeeX 2.5+

DALiM MiSTRAL 2.1+

DALiM TWiST 6.1+

Esko Automation Engine

Esko Nexus

Esko Odystar 2.0.3+

Fuji Celebrant 6.03+

FujiFilm XMF

Global Graphics Harlequin

Genesis RIP (com habilitador de JDF)

Heidelberg Printready 2.1 SP3+

Kodak Evo 3.1+

Kodak Prinergy 3.1+

OneVision JDF Impose V1.0+

Rampage 10.6+

Screen TrueFlow SE v6.0+

Xitron Navigator GPS 3.5+

Xitron Xenith 4PDF 6.1+

Xitron Xenith Sierra 1.5+

Máquinas de dobragem

MBO Datamanager

Interfaces da guilhotina

Colter-Peterson Microcut

Polar Compucut 4.04+

Equipamentos de encadernação

Horizon

Muller-Martini

* A Capacity Plus aumenta estes limites para 160 produtos por layout e 

2.000 produtos por projeto.

** A automação também está disponível no Metrix Automation Server 
(Servidor de automação).

A compatibilidade é baseada em 
ao menos um teste bem sucedido, 

realizado internamente ou por 
fornecedores terceirizados


