VĂ PREZENTĂM PRISMAprepare Go
ASISTENTUL DUMNEAVOASTRĂ VIRTUAL
DE PRE-PRODUCŢIE
Cerinţele în schimbare ale clienţilor. O varietate
uriaşă de lucrări diferite, în tiraje mai mici şi livrate la
termene mai strânse.
Sunteţi mic producător de imprimare, aşa că
înţelegeţi imaginea de ansamblu. Petreceţi tot
mai mult timp pregătind lucrările pentru presă.
Verificând manual fişierele de date ale lucrărilor.
Înregistrând şi verificând comenzi noi – şi lucrări
repetate. Efectuând verificări preliminare. Ceea ce
lasă puţin timp pentru a câştiga noi contracte, a
gestiona relaţiile cu clienţii existenţi şi a vă folosi
cunoştinţele şi expertiza pentru a adăuga valoare.
Ştiţi că există o soluţie mai bună. Iar aceasta este
trimiterea lucrărilor şi pregătirea fişierelor în cloud.
Problema este, aţi putea crede, că automatizarea
este complexă şi costisitoare – necesitând timp şi
bani – şi nu vi se potriveşte. Nu încă, oricum.

Gândiţi-vă mai bine.
Vă prezentăm PRISMAprepare Go, asistentul virtual
de pre-producţie care permite micilor imprimerii
să facă rapid şi uşor tranziţia digitală. Fără costuri
iniţiale, fără a fi nevoie de un geniu IT pentru a face
ca soluţia să funcţioneze şi fără întreţinere continuă.

Primiţi. Pregătiţi.
Produceţi.
Ce ar putea fi mai simplu?

Primiţi

NU AMÂNAŢI
AUTOMATIZAREA
PRISMAprepare Go este metoda simplă, eficientă, sigură şi accesibilă
pentru trimiterea de lucrări şi pregătirea înainte de producţie bazate pe
cloud pentru micile imprimerii interne şi comerciale.
De la trimiterea lucrărilor până la procesare şi producţie, PRISMAprepare
Go vă îmbunătăţeşte oferta pentru clienţi cu un serviciu profesional extrem
de bine structurat, uşor de configurat şi de utilizat şi foarte rentabil.
Accesaţi PRISMAprepare Go de la distanţă de pe mai multe dispozitive
prin PRISMA Home – centrul sigur, securizat şi de încredere pentru toate
aplicaţiile şi instrumentele PRISMA bazate pe cloud.
Şi pentru că PRISMAprepare Go este SaaS (software ca serviciu), aveţi
nevoie doar de instruire minimă, de bază, pentru a vă lansa propriul portal
de integrare cu marca dumneavoastră – în doar câteva ore, nu zile sau
săptămâni.
PRISMAprepare Go oferă o soluţie avantajoasă pentru dumneavoastră şi
clienţii dumneavoastră, în doar trei paşi simpli. Primiţi, pregătiţi, procesaţi.

Nu amânaţi automatizarea!
Pentru a afla mai multe despre trimiterea de lucrări şi
fluxul de producţie bazate pe cloud cu PRISMAprepare
Go, accesaţi www.canon-europe.com/prismapreparego

PRISMAprepare Go facilitează colaborarea
clienţilor cu dumneavoastră. Oricând,
oriunde, aceştia pot trimite lucrări trăgând
şi plasând unul sau mai multe fişiere
PDF şi adăugând eventuale comentarii
sau solicitări speciale. În acelaşi timp,
operatorii dumneavoastră pot trimite
lucrări direct clienţilor. Odată ce sunt în
producţie, rapoartele de progres în timp
real sunt la un clic distanţă.
La final, lucrările intră în noul
dumneavoastră flux de pre-producţie
simplificat PRISMAprepare Go – un mod
simplu, ordonat de a primi şi pregăti lucrări
pentru producţie. Verificările preliminare
automate încorporate semnalează orice
elemente lipsă, precum dimensiunea
paginii, fonturile sau rezoluţia imaginii.

Pregătiţi
PRISMAprepare Go permite operatorilor
dumneavoastră să comute uşor între
aplicaţii, instrumente şi imprimante. Creaţi o
varietate de produse diferite – documente
cu capse şi/sau găuri perforate, broşuri
pliate, foi cu aceeaşi orientare şi coli tăiate şi
stivuite, cu previzualizări color complete.
Utilizaţi vizualizarea de documente şi coli
„What You See Is What You Get” oferită
de PRISMAprepare Go pentru a reduce
la minimum greşelile prin verificarea
ajustărilor de formatare a paginilor pe
ecran pe măsură ce acestea sunt făcute.

Produceţi
PRISMAprepare Go este un punct unic
de trimitere la presele dumneavoastră
de producţie conectate în reţea. Acceptă
majoritatea imprimantelor de producţie cu
controlere PRISMAsync, Fiery sau Canon
DFE, precum şi dispozitive de producţie
generice compatibile cu JDF.
Pregătiţi lucrările în funcţie de dispozitivele
de finisare disponibile. Trimiteţi lucrări
direct în PRISMAsync DocBoxes pentru
reimprimări uşoare şi editări rapide de ultim
moment. Pentru funcţionalitate suplimentară,
PRISMAsync Remote Manager poate rula şi
pe staţia de lucru client PRISMAprepare Go –
şi nu aveţi nevoie decât de un singur browser
web pentru a comuta între PRISMAprepare
Go şi PRISMAsync Remote Manager.

