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Incluído na subscrição, mas não nas licenças perpétuas

* Consulte a visão geral detalhada

Opção

Incluído

Opções do OL Connect
O OL Connect é uma tecnologia disponível em três produtos diferentes – PrintShop Mail Connect, PlanetPress Connect e
PReS Connect. Este documento tem o objetivo de ajudá-lo a compreender as opções e os recursos disponíveis para cada
solução. Algumas opções estão incluídas por padrão, outras podem ser adquiridas separadamente. Em alguns casos, um
upgrade do produto pode ser necessário. É possível fazer o upgrade de um produto e asseguramos que os templates serão
compatíveis; mas isso depende dos recursos suportados.
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Opções

Imaging
O Imaging é uma opção adicional que lhe permite criar PDFs, TIFFs e JPEGs para fins de arquivamento. Cada arquivo é
indexado de modo dinâmico, usando dados-chave, o que significa que você pode encontrar os documentos facilmente.
Quando a saída é criada, uma pasta dinâmica pode ser gerada usando variáveis que incluem data e hora. Caso você
não tenha um Sistema de Gerenciamento de Documentos (SGD), o Imaging lhe permite localizar facilmente os seus
documentos através do Localizador de Arquivos.
O Imaging suporta várias opções de trabalho em PDF. Ele permite que você crie facilmente diferentes tipos de PDFs
(PDF/A, PDF/X e PDF/ VT), ao mesmo tempo em que lhe dá a capacidade de definir opções específicas, dependendo do
que você deseja fazer com o arquivo (redução do tamanho do arquivo, segurança, controle dinâmico, incorporação de
metadados, etc.). As informações podem ser incorporadas dinamicamente ao PDF, permitindo que elas sejam visualizadas
em leitores de PDF. Você também pode controlar dinamicamente a segurança através de vários níveis de permissão, o
que lhe permite habilitar ou não em cada PDF gerado: cópia de conteúdo, impressão, preenchimento de formulários,
criptografia de senha, etc.
O PlanetPress Search está incluído como um Sistema básico de gerenciamento de documentos que lhe permite pesquisar
diretamente dados indexados. Acima de tudo, o PlanetPress Imaging pode preparar documentos especificamente para o
seu Sistema de Gerenciamento de Documentos (DMS).

META

PDF
META

PDF/A, PDF/X, PDF/VT –
para fins de arquivamento,
criptografia de metadados e
recursos de segurança
Alta qualidade e integridade dos
documentos e metadados

JPG
META

Média qualidade e integridade
dos documentos

TIFF
META

Baixa qualidade e integridade
dos documentos

Exemplo: Graças aos avançados recursos de arquivamento do Imaging, as equipes de atendimento ao cliente podem
facilmente pesquisar os documentos caso um cliente tenha um problema com um pedido específico. A redução do tempo
gasto na busca dos documentos dos clientes significa que os mesmos recursos podem ser usados para responder a um
maior volume de solicitações de atendimento ao cliente.
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Optimized Output
O Optimized Output proporciona benefícios reais quando se imprimem documentos em lotes.
Ele permite que você acelere os processos de impressão através da criação de arquivos menores. Em vez de ter recursos
(como o logotipo, fontes, etc.) armazenados várias vezes em um documento, o Optimized Output cria e reutiliza uma única
cópia dos recursos para um lote de documentos. Isso torna o arquivo menor e permite transferências e impressões mais
rápidas.
Embora existam diferentes linguagens de impressão e tipos de impressora, a tecnologia OLConnect pode suportar a
maioria delas no modo otimizado - incluindo PostScript, AFP,* PDF, PCL, PPML, VPS, IPDS.*
* Não disponível com o PlanetPress Connect

SEM OPTIMIZED OUTPUT

Os recursos dos documentos são
incluídos em todos os documentos,
tornando o lote muito pesado e a
impressão lenta

COM OPTIMIZED OUTPUT

1x

Os recursos dos documentos são incluídos no lote
apenas uma vez, o que o torna menor e permite
uma impressão mais eficiente

Exemplo: Uma empresa imprime um lote de documentos com a sua logomarca em cada um deles. Se a saída não estiver
otimizada, os elementos gráficos, como a logomarca ou a fonte, serão incluídos em cada documento. Isso torna o arquivo
de impressão muito grande e, quando ele é enviado para a impressora, utiliza-se muito espaço do disco e uma maior
banda de rede. A impressora será menos eficiente ao realizar trabalhos maiores, o que pode resultar em tarefas que
precisam ser refeitas do zero, em lotes menores.
Se a saída é otimizada, esses elementos gráficos repetidos podem ser marcados como reutilizáveis, e podem ser usados
apenas uma vez para um lote inteiro. Consequentemente, o tamanho do arquivo é reduzido drasticamente, usando menos
espaço em disco e menos banda de rede. É mais provável que a impressora processe o lote completo, aumentando assim
a eficiência da impressora.
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Performance Packs
Performance packs são opções que podem ser adicionadas às suas licenças do OL Connect. Eles aumentam as configurações
principais de produtividade para ajudá-lo a obter um melhor desempenho.
Os performance packs dão um impulso a duas configurações de produtividade diferentes: Trabalhos em paralelo e
Velocidade
Trabalhos em paralelo é o número de trabalhos que podem ser processados simultaneamente
Velocidade é a velocidade máxima de criação de impressão, e-mail, páginas web ou saída para dispositivos móveis
O OL Connect pode equilibrar o número de trabalhos paralelos e a velocidade, para garantir que a sua produtividade seja
otimizada. Essas configurações podem ser modificadas sempre que houver necessidade, assegurando que os nossos clientes
possam controlar os seus sistemas e processos.

Como funciona
TEMPO

TRABALHOS

Os trabalhos em paralelo utilizam a potência do seu
computador para processar vários trabalhos ao mesmo
tempo, o que resulta em um processamento mais rápido de
ponta a ponta, economizando tempo.

PARALELIZADO

TEMPO ECONOMIZADO

TEMPO

A velocidade determina a taxa máxima em que cada
trabalho é gerado, permitindo que mais trabalhos sejam
processados ao mesmo tempo, melhorando assim a
produtividade.
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TRABALHOS

MAIS
TRABALHOS

PRODUTIVIDADE GANHA

Opções
Automatização
Médio volume
Trabalhos recorrentes

Necessidades sob demanda
Operações do dia a dia com raros
picos de produção

Comunicações empresariais transacionais
Trabalhos em paralelo

Velocidade máxima*

PlanetPress Connect

6

3.000

+1 Performance Pack

7

7.000

Comunicações empresariais

Automatização
Alto volume
Vários trabalhos complexos e 		
simultâneos

Gerenciamento de picos com volumes
muito altos
Necessidade de eliminar gargalos
Ambiente em cluster

Trabalhos em paralelo

Velocidade máxima*

PreS Connect

16

10.000

+1 Performance Pack

24

20.000

+2 Performance Packs

32

40.000

+3 Performance Packs

64

80.000

Trabalhos únicos não recorrentes
Lotes pequenos
Velocidades otimizadas

Comunicações promocionais
Velocidade máxima (licença de subscrição)*

Velocidade máxima (licença completa)*

PrintShop Mail Connect

250

1.000

+1 Performance Pack

1.250

3.000

+2 Performance Packs

2.250

5.000

+3 Performance Packs

3.250

7.000

Crie os seus próprios formulários
Inicie o workflow usando um dispositivo móvel
Hospede suas próprias informações para garantir a segurança

Automação da força de trabalho móvel
Trabalhos em paralelo

Velocidade máxima*

Capture OnTheGo Starter

4

300

+1 Performance Pack

5

750

+2 Performance Packs

6

1.800

*As velocidades máximas estão relacionadas ao estágio final da criação de saída de qualquer trabalho, o que significa que se aplicam à criação de impressão (páginas/minuto), e-mail (por
minuto), páginas web e para dispositivos móveis (por minuto) após todas as etapas de pré-processamento terem sido concluídas. Os documentos complexos reduzirão as velocidades máximas,
assim como o hardware de computadores de baixa potência, portanto, elas não podem ser garantidas. A otimização de templates e processos e a melhoria do hardware (RAM, CPUs, SSDs,
etc.) aumentarão a velocidade de processamento dos trabalhos. O PReS Connect permite que vários PCs sejam utilizados em cluster, e isso possibilita que computadores com especificações
inferiores ajudem no desempenho.
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Enterprise Output (AFP/IPDS)
O OL Connect pode suportar formatos de saída otimizados (AFP e IPDS) para aqueles que procuram maximizar o controle
sobre sua produção de impressão.
IPDS significa Intelligent Print Data Stream (fluxo de dados de impressão inteligente). Trata-se de um protocolo de
comunicação bidirecional em que o software conhece o status das páginas enviadas à impressora, e isso é importante para
impressoras que produzem altos volumes.
AFP significa Advanced Function Presentation (apresentação de funções avançadas). Ela é uma tecnologia que permite
que os documentos sejam processados fielmente em qualquer dispositivo, porque qualquer recurso ausente pode ser
solicitado e entregue automaticamente. Ela é utilizada principalmente em grandes empresas, seguradoras, bancos e outros
setores críticos que precisam ter uma reprodução segura de seus ambientes de impressão e visualização, assim como
integridade das páginas no ambiente de produção.
O AFP suporta outros formatos de dados padrão da indústria, usando o conceito de contêineres de objetos; por exemplo:
TIFF, GIF, JPEG (JFIF), EPS e PDF. Esses contêineres de objetos podem ser misturados em uma página AFP com objetos AFP
nativos como o BCOCA, AFP GOCA, IOCA e PTOCA, assim como com outros objetos de recurso, tais como perfis ICC para
gerenciamento de cores.

O OL CONNECT CONSISTE EM UM NÚMERO DE FUNCIONALIDADES AFP QUE COMPREENDEM
O SEGUINTE FLUXO DE DADOS E SUB-ARQUITETURAS DE OBJETO DE DADOS:
MO:DCA
IPDS
AFP Line Data

Mixed Object Document Content Architecture;
formalmente conhecido como AFPDS
Intelligent Printer Data Stream Architecture
AFP Line Data Architecture

BCOCA

Bar Code Object Content Architecture

CMOCA

Colour Management Object Content
Architecture

FOCA
AFP GOCA
IOCA
PTOCA
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*

Font Object Content Architecture
Graphics Object Content Architecture for AFP
Image Object Content Architecture
Presentation Text Object Content Architecture

*Os códigos de barras são
fornecidos pela biblioteca de
código de barras do OL Connect.

Opções

Load Balance (Impressão em lote)
A Impressão em lote costuma ser necessária para os serviços de impressão de grandes organizações, com um ambiente de
produção central, que precisam gerenciar ou imprimir um grande volume de trabalhos provenientes de várias fontes de
documentos e departamentos.
Um grupo de documentos separados pode ser incluído em um único trabalho de impressão que é processado mais
eficientemente para a produção profissional.

GRANDE VOLUME

GRUPO DE DOCUMENTOS SEPARADOS

Exemplo: Os trabalhos de impressão maiores podem ser divididos em vários lotes a serem impressos em paralelo,
normalmente por um prestador de serviços de impressão que possui várias impressoras menores ao invés de uma
impressora de alta velocidade. Esse recurso também pode ser usado para dividir um grande fluxo de documentos em
diversos grupos de trabalhos menores, a serem produzidos em horários agendados ou para necessidades específicas (por
exemplo, agrupar em lotes por código postal).
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Workflow - Automatização de Processos e Comunicações
O Workflow possui uma interface gráfica de usuário para a automação do processamento, distribuição e impressão de
todas as tarefas relacionadas a documentos corporativos críticos. O Workflow pode interagir perfeitamente com seus
sistemas atuais e reduzir a necessidade de criação de códigos e de desenvolvimento, possibilitando a automatização que
está ausente em aplicativos de criação de documentos corporativos.
A poderosa tecnologia do Workflow permite a captura de fluxos de dados de praticamente qualquer fonte (dados não
processados, e-mails, PDFs, formulários da Web, driver de impressora, etc.), para dar início e permitir a execução de vários
tipos de processos de negócios com base nas informações encontradas. Os documentos corporativos podem ser gerados
automaticamente, e podem ser distribuídos por meio de qualquer canal e também arquivados, permitindo melhorias
significativas na comunicação com o cliente. As informações capturadas podem ser processadas e enviadas para qualquer
lugar em que elas sejam necessárias (formulários eletrônicos, documentos eletrônicos, sistemas de EDI, SGD, ECM e ERP). As
tarefas automatizadas podem ser vinculadas a aplicativos de terceiros, e elas são compatíveis com praticamente qualquer
sistema host.
*A opção Workflow para o PrintShop Mail Connect requer o upgrade da licença.

CONNECT
DATA

PDF

PRATICAMENTE DE
QUALQUER FONTE

ROTEAR,
APROVAR,
WORKFLOW E
ARMAZENAR

COMPOR
INTERATIVO:
ACIONAR E PROCESSAR

FORMULÁRIOS
ELETRÔNICOS

CAPTURAR
ONLINE

DISTRIBUIR

E-MAIL
IMPRIMIR

Repositório de dados
Conversão de banco de dados
Entrada de documentos
Ferramentas para a manipulação de PDFs
Recursos de metadados
Numerosas fontes de dados
Várias opções de saída
Mais recursos de scripts
Servidor/Cliente HTTP
Conectividade SOAP
Comunicações bidirecionais
Impressão em cluster
Separador de trabalhos
Reimpressões
Ampliação de recursos de log
Variáveis personalizadas ilimitadas

Exemplo: Considere o exemplo de uma entidade governamental local que imprime 1,2 milhões de documentos por ano.
Ao usar o Workflow, eles podem automatizar o início de certas tiragens de impressão em um horário especificado. Isso
significa que eles podem agendar o início de uma grande tiragem, como Receitas e Benefícios, para as 4:00 da madrugada,
de modo que quando eles começarem o seu expediente às 9:00 da manhã, a impressão estará finalizada e estará sendo
enviada para a sala de correspondências, para que a próxima etapa do processo seja iniciada. Ao utilizar o Workflow
eles podem maximizar a sua impressão diária, o que lhes permite realizar mais trabalhos de impressão ad hoc de outras
organizações presentes na comunidade.
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Opções
Entrada (Data Mapping)
O OL Connect DataMapper é o link que faltava entre os seus dados e suas comunicações com o cliente. Ele permite que
você extraia e faça a leitura de quase qualquer tipo de dados, independente da procedência. Você pode usar dados de
várias fontes e produzi-los em um único formato.
O DataMapper mapeia e extrai informações para criar um Modelo de Dados Unificado (UDM), que é disponibilizado ao
planejar templates de documentos do Connect para impressão, e-mail, web e comunicações móveis. Isso significa que os
seus dados de origem podem ser usados para fornecer aos clientes processos automatizados de comunicação baseados
em dados.

Assistente simplificado para
banco de dados, CSV/Excel, XML
(flat)
Data Mapping de XML
Data Mapping de texto
Data Mapping de PDF/PS
Incluindo estrutura PDF/VT
Data Mapping de JSON
Data Mapping de PCL
Data Mapping de AFP
Opção

Incluído

Por exemplo, o DataMapper utiliza a fatura em PDF
produzida pelo sistema de um cliente e mapeia as
informações relevantes em um modelo de dados.
Esse modelo é então disponibilizado para a criação de
quaisquer documentos ou comunicações, faturas em
HTML, portais de clientes, e até mesmo faturas impressas
melhoradas e melhor planejadas. Quando os dados são
mapeados e a fatura é elaborada, ela é enviada todos os
meses, semanas, dias, quando pedido, para sempre, ou
até que o cliente decida fazer de outra maneira.
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Licença de backup (1/2)
A licença de backup* é uma licença adicional** destinada aos clientes que desejam minimizar o
risco de interrupções dos seus importantes processos de negócios.
Durante o período de inatividade, os processos automatizados que são vitais para o seu negócio são afetados.
Consequentemente, você perde receita e dados, e danos podem ser causados à sua reputação. E isso pode até acarretar
responsabilidades legais. Como o período de inatividade é inevitável, você deve tentar minimizar a sua duração por meio
de um sistema de backup facilmente disponível, sem ter que depender de serviços externos.
Uma licença de backup do OL Connect pode ser usada em caso de erro humano ou de configuração, assim como de falha
de hardware. Como a licença principal é ativada por meio de um número mágico individual (vinculado ao hardware no
qual ele foi originalmente instalado), a transferência de toda a estrutura de licença para outro dispositivo pode levar muito
tempo pois isso exige uma nova ativação da mesma licença.
Ao comprar uma licença de backup, você pode continuar o seu trabalho em minutos, independente das circunstâncias.
Esteja preparado, com procedimentos definidos, e estabeleça regras que assegurem a realização de backups de
configuração adequados. As licenças dos Produtos OL Connect e de seus Opcionais estão disponíveis como licenças de
backup e, na maioria dos casos, elas são compatíveis com a configuração que você tem para a produção.
*As licenças de backup estão disponíveis para todos os produtos e opções, exceto para o PrintShop Mail e PrintShop Mail
Connect.
**Uma licença principal de software é necessária.

OPERAÇÃO
NORMAL

SERVIDOR DE
BACKUP ATIVADO

SERVIDOR DE BACKUP

(IP / Nome reproduzido para
redirecionar dados automaticamente)
SERVIDOR DE BACKUP

SAÍDA /
COMUNICAÇÕES
Reproduz
templates e
processos

SISTEMAS
CORPORATIVOS
Dados

SISTEMAS
CORPORATIVOS

SAÍDA /
COMUNICAÇÕES
SERVIDOR
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Dados

SERVIDOR
(Falhou)

Opções

Licença de backup (2/2)
Desafios
Consequências da paralisação: Os recursos ficam inacessíveis, levando à perda de receitas e dados, bem como danos
à sua reputação e possíveis responsabilidades legais.
Receita perdida: Uma pequena companhia perde, em média, $8.580,00 por hora em caso de paralisação; para uma
grande empresa, o valor pode facilmente ultrapassar mais de meio milhão de dólares/libras.
Qualidade do serviço: Seus clientes não estão satisfeitos, você não tem controle, e suas relações com o cliente e a
imagem da empresa são afetados negativamente em longo prazo.
Perda de dados: Talvez ocorra a perda de dados transacionais, financeiros ou de clientes.

Benefícios
Você pode continuar acessando seus recursos mais importantes.
A experiência dos clientes, o relacionamento com eles e a credibilidade da companhia permanecem intactos.
Os investimentos e as configurações para importantes processos e comunicações não são perdidos.
Os riscos legais são minimizados.
Você pode retomar a produção em minutos.

Exemplo: Considere o exemplo de um provedor de serviços de impressão com vários grandes clientes que terceirizam seu
faturamento para eles.
Devido a uma falha de hardware no computador que hospeda o PlanetPress Connect, que é responsável pela
automatização de impressões e do lote de faturas, o provedor de serviços de impressão terá que informar os clientes
sobre um atraso ocorrido. Os processos internos são paralisados abruptamente, pois muitos aspectos do negócio são
impactados em efeito dominó.
Além da perda de produtividade, ter que informar o cliente sobre um atraso nos serviços afeta significativamente a sua
relação com ele, e isso pode até levar à perda de negócios.
Com uma licença de backup, testes adequados e backup, a empresa pode passar a utilizar uma outra máquina (virtual) em
minutos. A interrupção, que poderia ter sido impactante, passa despercebida pelos clientes.
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OL Connect Send
O OL Connect Send é um driver de impressora do Windows que permite que usuários empresariais enviem documentos e
dados a partir de qualquer aplicativo de desktop do Windows na Web.
O driver de impressora pode ser usado para criar fluxos de trabalho interativos e personalizados, em um local centralizado.
Com a versão licenciada, uma página da Web é solicitada e exibida no navegador do usuário, e as informações específicas
do trabalho podem ser lá inseridas. As informações desta página da Web dizem ao OL Connect Workflow o que deve ser
feito a seguir.

Principais benefícios
Funciona com praticamente todos os sistemas Windows, como ERPs, CRMs e LOBs
Não há necessidade de modificações nos sistemas empresariais existentes
Não há mudanças nos hábitos de trabalho pois os usuários continuarão a imprimir como sempre
O OL Connect Send é uma opção disponível para o PlanetPress Connect e PReS Connect e vem em duas versões:
A versão licenciada possui as seguintes
funcionalidades adicionais:

Não licenciada
Pode ser utilizada por qualquer usuário e qualquer
domínio
Sem limite de uso
Compactação do trabalho
Grátis
Notificações
Web

Compactação

Interatividade
Informações do trabalho e do usuário
Notificações Web
Validação do usuário
Cobrança por clique ou modo usuário
Comunicações
bidirecionais

Interativo

Informações
do trabalho

Validação do
usuário

OL® Connect Send
OL® Connect Send (Licenciado)

Exemplo: O OL Connect Send pode ser usado nas seguintes verticais e aplicações:
Consolidação de impressão e correspondência ad hoc
Captura impressão do desktop pela Internet para usuários remotos, processamento centralizado, impressão e 		
correspondências
Papelaria virtual e consolidação de correspondências
Integração com EDI e outras transações eletrônicas (Peppol, Chorus, Zugferd) para documentos de saída, como faturas
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