ZOZNÁMTE sa PRISMAprepare Go
VÁŠ VIRTUÁLNY ASISTENT PRI PREDPRODUKCII
Neustále sa meniace požiadavky zákazníkov.
Stále viac rozličných úloh v kratších intervaloch a
termínoch dodania.
Ak pracujete ako malý výrobca tlačovín,
tieto veci určite poznáte. Stále viac času
venujete príprave materiálov na tlač. Manuálne
kontrolujete pracovné súbory. Zaznamenávate a
kontrolujete nové objednávky – a zase odznova.
A nezabudnite na predtlačovú kontrolu. To
všetko vám ponecháva málo času na získavanie
nových zákaziek, riadenie vzťahov s existujúcimi
zákazníkmi a využívanie vašich znalostí a
skúseností na zvyšovanie pridanej hodnoty.
Viete, že existuje lepší spôsob. Cloudové
odosielanie úloh a príprava súborov je to čo
potrebujete, aby ste sa pohli z miesta. Problém
je, že si myslíte, že automatizácia je zložitá a
nákladná – časovo aj finančne – a nie je pre vás.
Zatiaľ nad týmto spôsobom nerozmýšľate.

Premyslite si to ešte raz.
Spoznajte PRISMAprepare Go, virtuálneho
asistenta pri predprodukcii, ktorý umožňuje
malým výrobcom tlačovín rýchly a jednoduchý
prechod na digitálne technológie. Bez
počiatočných nákladov, bez potreby IT génia na
spustenie a bez priebežnej údržby.

Prijmite. Pripravte. Vytvorte.
Môže to byť jednoduchšie?

Prijmite

NEODKLADAJTE
AUTOMATIZÁCIU
PRISMAprepare Go je jednoduchá, efektívna, bezpečná a cenovo
dostupná cesta ku cloudovému zadávaniu úloh a príprave predprodukcie
pre malých interných a komerčných výrobcov tlačovín.

PRISMAprepare Go uľahčuje vašim
zákazníkom spoluprácu s vami.
Kedykoľvek a odkiaľkoľvek môžu vaši
zákazníci odosielať úlohy pretiahnutím
jedného alebo viacerých súborov PDF a
pridaním akýchkoľvek komentárov alebo
špeciálnych požiadaviek. Prípadne môžu
vaši pracovníci na požiadanie zákazníkov
zadávať úlohy priamo. Po začatí výroby
sú správy o pokroku v reálnom čase
dostupné na jedno kliknutie.
Na vašom konci vstupujú úlohy do
nového, zjednodušeného predvýrobného
pracovného postupu PRISMAprepare Go –
jednoduchý a prehľadný spôsob prijímania
a prípravy úloh na výrobu. Vstavaná
automatická predtlačová kontrola označí
všetky chýbajúce prvky – napríklad veľkosť
stránky, písmo alebo rozlíšenie obrázka.

Pripravte
PRISMAprepare Go umožňuje pracovníkom
jednoducho prepínať medzi aplikáciami,
nástrojmi a tlačiarňami. Vytvárajte škálu
rôznych výrobkov – dokumenty so
sponkami a/alebo dierovaním, skladané
brožúry, rovnaké a rozrezané hárky s
plnofarebnými náhľadmi.
Použite funkciu PRISMAprepare GO
„What You See Is What You Get“
(čo vidíte, to dostanete) na zobrazenie
dokumentu a hárku na minimalizáciu
chýb overovaním úprav formátovania na
obrazovke počas výroby.

PRISMAprepare Go rozšíri vašu ponuku pre zákazníkov o vysoko
štruktúrovanú, profesionálnu službu, ktorá sa ľahko konfiguruje a používa a
je nákladovo efektívna.
Prístup k PRISMAprepare Go získate na diaľku z viacerých zariadení
prostredníctvom PRISMA Home – spoľahlivého, zabezpečeného centra pre
všetky cloudové aplikácie a nástroje PRISMA.
A keďže PRISMAprepare Go je SaaS (softvér ako služba), stačí vašim
pracovníkom pred spustením vlastného značkového portálu len minimálne
základné školenie - ktoré dokončíte v priebehu niekoľkých hodín a nie dní
ani týždňov.
S PRISMAprepare Go stačí urobiť len tri jednoduché kroky, aby ste pomohli
sebe a vašim zákazníkom. Prijmite. Pripravte. Vytvorte.

Neodkladajte automatizáciu.
Ak sa chcete dozvedieť viac o PRISMAprepare Go,
systéme na cloudové odosielanie úloh a správu
výrobného pracovného postupu, prejdite na stránku
www.canon-europe.com/prismapreparego

Vytvorte
PRISMAprepare Go je jediné miesto na
odosielanie tlačových podkladov do vašej
siete tlačiarní. Podporuje väčšinu tlačiarní
s radičmi PRISMAsync, Fiery alebo Canon
DFE, ako aj všeobecné zariadenia s
podporou JDF.
Pripravujte úlohy na základe dostupných
dokončovacích zariadení. Úlohy
môžete odosielať priamo do schránok
PRISMAsync DocBox na opakované
tlače a rýchle úpravy na poslednú
chvíľu. Ak chcete získať ďalšie funkcie,
PRISMAsync Remote Manager môže byť
spustený aj na klientskej pracovnej stanici
PRISMAprepare Go – na prepínanie medzi
PRISMAprepare Go a PRISMAsync Remote
Manager stačí jediný webový prehliadač.

