OPPLEV PRISMAprepare Go
DIN VIRTUELLE FØRTRYKKS-ASSISTENT
Kundebehov som endrer seg, stort utvalg av ulike
jobber, mindre opplag og strammere tidsfrister.
Som en mindre trykkprodusent kjenner du
sikkert igjen dette. Du bruker mer og mer tid på
å gjøre jobber klare for trykk. Du må manuelt
sjekke jobbdatafilene, logge og kontrollere nye
ordre – og gjentagende jobber og du må gjøre
forhåndskontroll/preflight. Alt dette gjør at du
har lite tid til overs til å skaffe nye kunder, ivareta
eksisterende kundeforhold og bruke kunnskapen
og ekspertisen din til å tilføre merverdi.
Du vet at det må finnes en bedre måte å gjøre dette
på. Denne bedre måten er å bruke nettskybasert
jobbmottak og forberedelse av trykkfiler. Du tror
kanskje at automatisering er komplisert og kostbart –
med hensyn til både tid og penger – og derfor passer
det ikke for deg. Ikke ennå, i hvert fall.

Tro om igjen.
Møt PRISMAprepare Go – en virtuell assistent for
førproduksjon som gjør den digitale overgangen
rask og enkel for små grafiske produsenter. Det
er ingen forhåndskostnader, den krever ikke at
du er et IT-geni for å få den til å fungere, og du
slipper kontinuerlig vedlikehold.

Motta. Klargjør. Start.
Det kunne ikke vært
enklere!

Motta
PRISMAprepare Go gjør det enkelt for
kundene dine å samarbeide med deg. De kan
sende deg jobber når som helst og hvor som
helst. Dette gjør de ved å laste opp PDF-filer
via en dra-og-slipp-funksjon, for så å legge
til eventuelle kommentarer eller spesielle
forespørsler. Eller så kan operatørene dine
direkte laste opp jobber for kundene dine.
Fremdriftsrapporter i sanntid er bare et klikk
unna når jobbene er i produksjon.

IKKE VENT
MED AUTOMATISERINGEN
PRISMAprepare Go er den enkle, effektive, sikre og rimelige måten for
nettskybasert jobbsending og førtrykksforberedelser for små interne og
kommersielle grafiske produsenter.
PRISMAprepare Go forbedrer kundetilbudet ditt med en svært strukturert
og profesjonell tjeneste som er enkel å konfigurere og bruke – og attpåtil
er den svært kostnadseffektiv – som hjelper deg med alt fra jobbsending,
til behandling og produksjon.
Få tilgang til PRISMAprepare Go eksternt fra flere enheter via PRISMA
Home – en pålitelig og sikker sentral for alle PRISMA-skybaserte
programmer og verktøy.
Og siden PRISMAprepare Go er SaaS (software as a service, eller
programvare som tjeneste), trenger du minimalt med opplæring før du har
portalen med ditt eget utseende i gang. Dette tar deg bare noen timer,
ikke flere dager eller uker.
PRISMAprepare Go setter deg og kundene dine i en vinn-vinn-situasjon, på
bare tre enkle steg. Motta, forbered, start.

Ikke vent med automatiseringen!
For å finne ut mer om PRISMAprepare Go
nettskybasert jobbsending og produksjonsflyt
kan du gå til www.canon-europe.com/prismapreparego

Fra din side legger jobbene seg inn i din
nye, strømlinjeformede PRISMAprepare
Go-arbeidsflyt for førtrykk – dette gir deg
en enkel og ryddig måte å både motta
og forberede jobber for produksjon på.
Innebygde, automatiske forhåndskontroller/
preflight markerer manglende elementer,
for eksempel sidestørrelse, skrifttype og
bildeoppløsning.

Klargjør
PRISMAprepare Go lar operatørene dine
enkelt bytte mellom programmer, verktøy,
printere og trykkmaskiner. Lag en rekke ulike
produkter – dokumenter med stifter og/
eller hull, falsede hefter, ark med utskutte
visittkort, utfallende trykk i fullfarge.
Bruk PRISMAprepare Gos
WYSIWYG sannvisnings-dokument og arkvisning for å minimere feil ved å
kontrollere formateringsjusteringene for
sider på skjermen etter hvert som de gjøres.

Start
PRISMAprepare Go gir deg ett enkelt
sendingspunkt for produksjonsmaskinene
i nettverket. Den støtter de fleste
produksjonsmaskiner med PRISMAsync-,
Fiery- eller Canon DFE-kontrollere samt
generiske JDF-aktiverte produksjonsenheter.
Forbered jobber basert på hvilke
etterbehandlingsenheter du har tilgjengelig.
Send jobber direkte til PRISMAsyncDocBoxes for enkle omtrykk og raske
endringer i siste liten. PRISMAsync Remote
Manager kan også kjøres på PRISMAprepare
Go-klientarbeidsstasjonen for å gi deg enda
flere funksjoner – og én enkelt nettleser
er alt du trenger for å bytte mellom
PRISMAprepare Go og PRISMAsync
Remote Manager.

