Performance Packs

Proporcionando-lhe melhor produtividade
quando você precisa

O que são performance packs?
Performance packs são opções que podem ser adicionadas às licenças do OL Connect. Eles aumentam as principais
configurações 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 saída para impressão, e-mail, web ou dispositivo móvel
O OL Connect pode equilibrar o número de trabalhos paralelos e a velocidade, para garantir que 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.

TRABALHOS

MAIS
TRABALHOS

PRODUTIVIDADE GANHA

Automatização
Volume médio
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
Automatização
Alto volume
Vários trabalhos simultâneos complexos
Gerenciamento de picos com volumes muito altos
Necessidade de eliminar gargalos
Ambiente em cluster

Comunicações empresariais

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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