PrintSphere
• Fácil compartilhamento
• de arquivos Modo de produção
• Serviço de nuvem integrável

PrintSphere
Cansado de trocar dados usando as mais variadas ferramentas? Conheça o
PrintSphere, um serviço de nuvem que facilita o armazenamento e o acesso a
dados on-line. Ele fornece uma forma padronizada para prestadores de serviços
de impressão compartilharem arquivos, automatizarem seus fluxos de produção e
facilitarem a troca de dados com outras soluções de serviços Agfa.

Fácil compartilhamento de arquivos
Ser um prestador de serviços de impressão significa trocar uma grande quantidade
de dados com muitas pessoas. O PrintSphere trata da necessidade de uma forma
padronizada, fácil e organizada de se fazer isso. Este serviço em nuvem exclusivo,
ajuda a você, seus clientes e colegas a enviar e receber dados de um modo rápido
e seguro. Soluções de fluxo de trabalho geralmente importam e exportam dados
usando pastas “vivas” – pastas em um disco ou rede local em que a ferramenta
continuamente pesquisa por arquivos recebidos ou grava dados. Basta sincronizar
as suas pastas vivas com o PrintSphere usando o cliente OS X ou Windows e todos
os dados de entrada e saída estarão habilitados na Internet.
Fácil log-in através do website

Armazenamento on-line de dados
O PrintSphere pode ser usado para disponibilizar um arquivo do trabalho
finalizado em PDF para os clientes. Ele também permite compartilhar bibliotecas
de modelos de design e imagens ou coleções de arquivos de produção.
Os usuários podem acessá-los usando um navegador, bem como aplicativos
dedicados para iOS e Android. Você pode proteger pastas compartilhadas com senhas
e ter controle total sobre o que será compartilhado com quem. Em um mundo
que está cada vez mai concentrado na publicação simultânea em vários canais, o
PrintSphere oferece a você uma plataforma segura para tornar dados acessíveis aos
clientes e outros parceiros comerciais.

O software como um serviço
Não é necessário investir em software ou hardware quando se opta pelo
PrintSphere. Executado em servidores da Agfa, o PrintSphere permite a você
oferecer aos clientes uma rápida conexão para carregamento e um modo
produtivo de trocar dados. A Agfa Graphics fornece a manutenção de sistema e
atualizações, assegurando que você sempre estará usando a versão mais recente
e poderosa do software. Em todas as suas soluções em nuvem – incluindo o
PrintSphere – a Agfa Graphics usa a mesma tecnologia que a Agfa Healthcare tem
usado há vários anos para atender aos seus clientes.

Como o PrintSphere
facilita o seu fluxo de trabalho?
Gráficas comerciais
Gráficas comerciais – ou seja, aquelas que trabalham com o Apogee Prepress –
se beneficiam dos recursos do PrintSphere de várias formas. As possibilidades

PrintSphere

de rápida troca de dados do PrintSphere resultam em um processo de trabalho

Serviço em nuvem

mais econômico e eficiente. Ele permite que o operador de pré-impressão crie
trabalhos e atribua clientes, que por sua vez receberão um e-mail automático,
Jean, Designer

Workflow de pré-impressão
Importação e
exportação de dados

Compartilha arquivos de arte

StoreFront W2P

Frank, Publisher
Carrega arquivos PDF

Exportação de dados de pedidos

convidando-os a carregar seus arquivos na pasta do trabalho no PrintSphere.
O serviço de nuvem automaticamente encaminha os dados fornecidos ao
trabalho correto do Apogee PrePress. Os dados exportados pelo Apogee Prepress
podem ser disponibilizados a determinados usuários do PrintSphere. Além disso,
backups automáticos dos bancos de dados garantem um armazenamento
seguro de arquivos e cópias externas de dados de grande importância.
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Envia e recebe dados de trabalho

A integração com a solução web-to-print da Agfa Graphics, o Apogee StoreFront,
também é possível. Para empresas de impressão que não usam a solução de
fluxo de trabalho da Agfa Apogee, o PrintSphere pode automaticamente recolher
pedidos e arquivos, carregados de clientes, para disponibilizá-los ao ambiente de
produção local. Os operadores podem, então, alocar os vários pedidos em cada
um dos mecanismos específicos. Nas lojas que permitem que compradores
de impressões personalizem documentos, o PrintSphere pode ser usado como
um sistema de gestão de recursos digitais, mantendo bibliotecas de fotos
ou imagens. A empresa para qual uma determinada loja seja configurada pode
administrar essas bibliotecas, certificando-se de que seus compradores só poderão
inserir imagens aprovadas pela empresa em seus documentos. Essa situação
que beneficia a todos é obtida com o simples compartilhamento de uma pasta
PrintSphere com o cliente específico.

Convide as empresas a fazer upload de conteúdo usando o PrintSphere

O visualizador de imagens integrado fornece uma útil
visualização de todas as imagens. Apenas um clique na imagem a amplia.
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Impressão de Sign&Display
Facilmente integrável com ferramentas de fluxo de trabalho como
o Asanti, o PrintSphere também oferece uma solução de valor para
os mercados de impressão de Sign&Display. Arquivos carregados no
PrintSphere são automaticamente recolhidos pelo Asanti e, então,
facilmente convertidos em trabalhos específicos. Uma vez que o
PrintSphere habilita a transformação automatizada dos dados entregues
nos trabalhos, os vários projetos da gráfica sempre ficam organizados.
O PrintSphere também cria automaticamente um back-up externo do
banco de dados Asanti, garantindo que dados extremamente importantes
de produção fiquem protegidos de furto, fogo e inundações.
De forma análoga à integração com o Apogee StoreFront, o PrintSphere
também facilita o seu fluxo de trabalho Asanti StoreFront. Ele oferece os
mesmos benefícios e possibilidades, como recolhimento automático de
pedidos, alocação de pedidos a dispositivos e operação como um sistema
de gestão de recursos digitais.

Impressão de jornais
Naturalmente, os princípios de operação do PrintSphere também
são de grande valor ao mercado de impressões de jornais. O mundo
da impressão de jornais está repleto de prazos curtos, fazendo com
que a ágil troca de dados mais ágil seja verdadeiramente essencial.
O PrintSphere oferece isso e muito mais. Ele permite a fácil distribuição
de arquivos entre vários locais e produção, por exemplo. Ele permite
que usuários identificados compartilhem provas digitais ou carreguem
dados de anúncios.

Sincronize dados automaticamente com o seu
PC Windows ou MAC usando o cliente para desktops.

O poder do PrintSphere:
•

Troca de dados padronizada, eficiente e fácil

•

Backups de bancos de dados automatizados
e regulares

•

Integrável com outros títulos de software de
fluxo de trabalho de produção

•

Sincronização de pastas em sistemas diferentes

•

Hospedado na nuvem privativa e protegida da Agfa

•

Software como serviço, eliminando a necessidade
de outros investimentos

•

Acesso a arquivos atualizados em qualquer
lugar e a qualquer momento

•

Sistema automatizado de mensagens com
notificações de trabalhos

Login

Fácil acesso a dados

O PrintSphere permite que usuários acessem seus

A janela principal do PrintSphere mostra

dados de qualquer lugar usando um navegador de Internet.

todos os arquivos e pastas de usuários.

Compartilhamento de arquivos

Monitore a utilização de recursos

Compartilhe pastas ou arquivos com

Verifique quem colabora em projetos ou monitore

os membros da equipe, clientes ou subcontratados.

quando novas revisões de arquivos são carregadas

Especificações técnicas
Idiomas
Tcheco, dinamarquês, holandês, português, finlandês, francês,
alemão, italiano, japonês, polonês, português, russo, espanhol, sueco.
Clientes da Web
•

Acesse o PrintSphere usando um navegador da Web padrão

•

Editor de texto integrado e visualizador de imagens

•

Toda a comunicação de dados está criptografada

•

Navegadores suportados: Internet Explorer 10.0 (ou superior), FireFox 40 (ou superior),
Chrome 30 (ou superior) e Safari 6.1 (ou superior)

•

Outros navegadores podem funcionar, mas não foram certificados

Portal de Acesso
•

Sincronize selecionar pastas PrintSphere com um driver local

•

Disponível para Windows 7 (ou superior) e OSX 10.7 (ou superior, apenas 64-bit)

Aplicativo móvel
•

Acesse dados de um telephone ou tablet

•

Disponível para Android 4 (ou superior) e iOS 7 (e superior)

Soluções de fluxo de trabalho suportadas
•

Apogee Prepress 10 ou superior

•

Asanti 3 ou superior

•

Apogee StoreFront 3.5 ou superior

•

Asanti StoreFront 3.5 ou superior

•

Qualquer solução de fluxo de trabalho que ofereça suporte a hotfolders

https://printsphere.com
Digitalize o código QR para obter
mais informações sobre o PrintSphere
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