
Impressora Xerox® iGen4® EXP 
Aumente a sua folha. 
Aumente a sua produtividade. 
Aumente as suas oportunidades  
de negócio.

Maior dimensão da folha.  
Nas impressoras digitais tradicionais, 
esta folha não existe. 

Mais oportunidades em fotografia. 
Resultados extraordinários em todas 
as folhas... incluindo na sua folha de 
balanço!

Impressora Xerox® iGen4® EXP   
Brochura

Oportunidades em todas as 
dimensões. 
Para a Xerox® iGen4® EXP Press – e para si – 
as oportunidades são maiores do que com 
outras impressoras digitais de produção. 
364 x 660 mm para ser mais exacto. Esta é 
a maior folha solta do mercado, e abre-lhe 
áreas para novos negócios e novas receitas 
que simplesmente não são possíveis com 
folhas menores. 

É claro que conseguir uma folha de maior 
dimensão é uma grande arma. Mas o seu 
verdadeiro valor está na forma como a 
Impressora iGen4 EXP integra essa folha no 
sistema como um todo no também no seu 
workflow geral. 

Começa com uma bandeja alterada no 
alimentador ou o DocuSheeter iG opcional, 
que permite que a iGen4 EXP alimente a 
folha maior existente no mercado. A partir 
daí, a qualidade de imagem 

testada pelo tempo que a iGen4 demora 
a produzir materiais com grande 
possibilidade de venda e altamente 
rentáveis. E termina na bandeja lateral 
externa, bandeja superior ou no Multigraf 
Stacker opcional com carrinho amovível 
onde os trabalhos são empilhados, prontos 
a serem finalizados. 

Trabalhos que não eram 
possíveis.
Podemos dar-lhe uma ideia das novas 
oportunidades que a folha de 660 mm da 
iGen4 EXP torna possíveis. 

Esta brochura é uma delas. A página que 
está a ler agora, simplesmente não pode 
existir na maior parte das impressoras 
digitais. Não existe muita dúvida ou debate 
de que existem clientes que pretendem 
criar brochuras com cinco painéis e aos 
quais sempre foi dito que isso não era 
possível com a impressão digital. 

São vários os outros exemplos e outras 
aplicações. Mas estamos certos que irá 
usar a dimensão dessa folha para descobrir 
oportunidades de que ainda nem sequer 
nos lembramos. 

Mais trabalhos numa folha.
Nem todos os trabalhos são grandes. Mas 
todos os trabalhos podem ter um enorme 
impacto nos seus resultados finais se os 
imprimir de forma mais económica. E 
isso significa mais imagem numa folha - 
impressa rapidamente. A folha de maior 
dimensão impressa a 40 folhas por minuto, 
traduz-se numa velocidade de impressão 
efectiva de 120 impressões A4 por minuto. 

Está pronto para uma finalização de 
fotografia? O mercado fotográfico representa 
uma enorme oportunidade. E está a crescer 
dia após dia. Milhões de pessoas tiram 
milhares de milhões de fotos todos os 
anos. Cada vez mais, as pessoas procuram 
transformar as fotos em trabalhos de grande 
valor tais como álbuns de recordações, 
cartões postais, calendários, anuários ou 
outras aplicações fotográficas especiais. 

Tem tudo para ser bem sucedido.
Xerox® Matt Dry Ink é uma nova tinta 
desenvolvida especificamente para satisfazer 
esta crescente oportunidade ao mesmo 
tempo que permite aos fornecedores de 
impressão tirarem partido de todas as 
vantagens de produtividade da plataforma 
da iGen4®. Os consumidores e clientes de 
impressão gráfica têm expressado uma 
crescente preferência pelo aspecto suave das 
suas aplicações fotográficas. Com a Xerox® 
Matt Dry Ink, pode satisfazer esta procura de 
forma produtiva e rentável.

Integrar novas aplicações  
sem problemas.
Pode produzir novas aplicações que se 
integrem sem problemas nos seus actuais 
workflows digitais e de offset, combinado 
com as inovações em qualidade de imagem 
da reconhecida iGen4. Isto alarga o mundo 
das oportunidades em impressão de fotos ao 
consumidor, publicidade e outras aplicações 
exigidas pelos seus clientes.

Atinja a excelência em  
cada folha.
A Xerox® Matt Dry Ink alarga 
verdadeiramente as capacidades da iGen4 
e a sua capacidade para ser bem sucedido 
em alguns dos mercados em mais rápido 
crescimento. Os resultados são fantásticos... 
não só no resultado que vê em cada folha, 
como também no impacto que vê na folha 
mais importante de todas - a sua folha de 
balanço. 

www.xerox.com

Nova finalização com Matt Dry Ink e a produtividade da iGen4®

Impresso numa Xerox® iGen4® EXP Press com Matt Dry Ink.
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Produtividade alargada.  
Em workflows tradicionais, o digital  
e o offset estão separados.  
E mantêm-se assim.

Oportunidade de negócio alargada. 
Se seguir o pensamento tradicional,  
o seu negócio de impressão ideal  
nunca vai passar de uma ideia.

Quando imagina o seu negócio 
de impressão ideal, o que vê? 
Os fornecedores tradicionais de impressão 
vêm o crescimento do seu negócio como 
mais do mesmo - mais das mesmas 
aplicações que o mercado lhes pede para 
vender a um preço cada vez mais baixo. Por 
isso, dão-lhe mais do mesmo. Mais workflows 

com grande carga de trabalho e mais 
pequenas alterações tecnológicas que nunca 
têm um verdadeiro impacto no seu negócio.

Quando olhamos para o seu negócio e vimos 
o que ele pode ser, vemos algo mais. Vemos 
mais oportunidades tornadas possíveis 
através de capacidades alargadas - as 
capacidades alargadas da Xerox® iGen4® 
EXP Press. 

Vemos um novo e  
revolucionário workflow. 
Um que automatiza e facilita, ao mesmo 
tempo que aceita trabalhos de uma base 
maior de clientes e os conduz desde a 
encomenda até à finalização - desde a web 
até ao cais de embarque - praticamente sem 
intervenção do operador.

Vemos uma dimensão de folha nova e 
revolucionária. Uma que aumenta a sua 
flexibilidade tornando-o indispensável ao 
mesmo tempo que produz trabalhos que 
outros impressores não conseguem e com 
um nível de eficiência com um grande 
impacto nos seus resultados finais.

Vemos novas tecnologias que permitem 
novas oportunidades para alargar o seu 
negócio digital e offset ao mesmo tempo. 

Agora, imagine o seu negócio ideal com a  
iGen4 EXP Press – a alargar a dimensão da 
sua visão...a sua imaginação...os seus lucros.

Porquê? 
Porque é que os workflows não convergiram? 
Porque é que os negócios de impressão 
não funcionam 24/7? Na verdade, é parte 
"conhecimento" e parte nem pensar."  Até 
agora, o conceito de satisfazer exigências  
24 horas por dia era um sonho e a solução 
certa não existia. 

Com a solução e produção automatizada 
Web-to-Finish, uma opção da  iGen4® EXP 
Press, resolvemos ambas. Juntámos produtos 
de software e soluções num sistema 
exclusivo que automatiza muito do processo 
para que possa trabalhar com níveis de 
eficiência sem precedentes:

Xerox® FreeFlow® Web Services
Altamente personalizável para um vasto 
conjunto de aplicações de encomenda pela 
web, tal como livros, booklets, folhetos, 
calendários, cartões de felicitações, cartões 
de visita, colaterais de marketing, materiais 
promocionais e personalizados.

FreeFlow Process Manager®

Cria um número infinito de workflows 
automatizados para operações 
verdadeiramente sem intervenção. As tarefas 
que anteriormente envolviam muita mão 
de obra, tais como imposição, melhoria 
de imagem, preflight e conversão de 
documentos, são agora todas automáticas. 

FreeFlow Print Server
O FreeFlow Print Server oferece-lhe 
tecnologia RIP sem paralelo que eleva a 
sua produtividade como parte da solução 
exclusiva Web-to-Finish. Quando combinado 
com automatização e workflow sem 
intervenção do Web-to-Finish, o RIP paralelo 
exclusivo assegura um fluxo contínuo de 
trabalhos, um fluxo contínuo de receitas e os 
mais elevados níveis de produtividade.

Ultimate Impostrip
Um package de imposição prepress líder, que 
prevalece nos actuais workflows offset, o 
Ultimate Impostrip integra-se com as actuais 
pranchas digitais para unir os workflows 
offset e digital de uma vez por todas.  

Ultimate Bindery
Coordena a comunicação entre o FreeFlow 
Print Server front end, a  iGen4 EXP 
Press e o equipamento de finalização, 
processando vários formatos e quantidades 
automaticamente - e eliminando por 
completo a necessidade de ajustes manuais 
na finalização entre trabalhos.

Todos na web são potenciais 
clientes. E isso quer dizer todos. 
Imagine a sua empresa após as horas de 
expediente. As portas estão fechadas à 
espera do dia de amanhã para que o negócio 
comece a fluir. Certo? 

Utilizando os FreeFlow Web Services, os 
clientes podem encontrá-lo 24 horas por 
dia. E quando o fazem, encontram uma 
excepcional qualidade de imagem e tempos 
de execução sem precedentes. O que 
significa que o irão procurar de novo quando 
precisarem.

Consegue expandir e agilizar 
ao mesmo tempo?
Veja só. 

Se procura formas de melhorar a 
eficiência operacional para combater os 
custos crescentes e diminuir as pressões 
nos preços, o sistema Web-to-Finish 
agiliza os seus custos com mão-de-obra 
e reduz os resíduos de material, ao 
mesmo tempo que aumenta as suas 
capacidades. 

Pode complementar o seu negócio 
offset e abrir um novo canal de vendas 
ao aceitar trabalho de qualquer 
origem, fornecendo orçamentos de 
imediato e recebendo primeiro o 
pagamento e produzindo depois. 
Web-to-Finish ajuda-o a aumentar o 
volume, automatizar a produção de 
produtos pré-definidos com workflows 
estabelecidos e a aumentar o seu ROI. 

Sem intervenção. Sem falhas. Sem 
limites.

1. Xerox® 
FreeFlow® 

Web Services 
Submeta 
trabalhos para 
um workflow 
automatizado.

3. Ultimate  
Impostrip 
da Ultimate 
Technographics 
OnDemand 
Automation 
Realiza imposição e 
captura informação 
sobre finalização do 
trabalho.

2. Xerox® 
FreeFlow Process 
Manager® 
Automatiza 
a preparação 
do trabalho 
e a correcção 
do problema. 
Inspecciona 
trabalhos e 
selecciona 
automaticamente 
a imposição 
adequada.

4. Ultimate 
Bindery 
Coordena a 
comunicação 
entre o FreeFlow 
Print Server e o 
finalizador.

a)  Submete 
trabalhos para 
o FreeFlow Print 
Server.

b)  Automatiza a 
programação 
do finalizador 
com base na 
informação de 
finalização do 
trabalho.

c)  Diz ao Print 
Server para 
libertar o 
trabalho. 

Xerox® FreeFlow 
Print Server 

Bourg BMEx 
Booklet Maker

Impressora Xerox® iGen4® EXP 

Operação alargada. 
Com Web-to-Finish, deixou de  
haver horas de encerramento. 

Programação está pronta


