Os módulos

PlanetPress Design
O PlanetPress Design permite que você crie documentos
de conteúdo variável do zero, ou redirecionar e melhorar os
comerciais já existentes. É possível gerar documentos para cada
necessidade desde uma simples mala direta até formulários com
várias partes. Todos os documentos gerados com o PlanetPress
Design podem conter ondições e regras incorporadas para
adicionar de forma dinâmica códigos de barra, gráficos e logos,
números de página, mensagens de marketing direcionado
ou controles de insersores de envelope, todos baseados nas
informações encontradas nos dados ou no documento original
formatado.
O PlanetPress Design está incluído na compra de qualquer um
dos módulos do software PlanetPress. Sua interface intuitiva
dispõe de vários recursos de design que, embora sejam fáceis
de usar, são capazes de criar desde os documentos mais
simples até os mais complexos com conteúdo variável. Já com
o PlanetPress Talk as possibilidades são infinitas, pois se trata
de uma linguagem de script direta que permite personalizar
inteiramente os documentos para atender a necessidades
altamente complexas ou únicas.

PlanetPress Imaging
O PlanetPress Imaging possibilita aos usuários gerar versões em
PDF, TIFF, JPG, VDX, PDF/X, PDF/A e AutoStore de documentos
com conteúdo variável para arquivamento automático e
envio por email e fax. Além disso, cria um arquivo de índice
para a localização e recuperação de páginas específicas do
trabalho com o PlanetPress Search ou através do sistema de
gerenciamento de documentos eletrônicos (EDM) de terceiros.
O PlanetPress Imaging exige a instalação de uma das
ferramentas de fluxo de trabalho do PlanetPress e inclui uma
licença ilimitada para o PlanetPress Search, a fim de realizar
buscas instantâneas no banco de dados de arquivos e recuperar
um único documento ou vários deles. O PlanetPress Search
pode aproveitar o resultado para criar um novo PDF a partir
das páginas recuperadas, mesmo que sejam de documentos
separados.
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PlanetPress Printer Licenses
As Licenças de Impressora PlanetPress são necessárias para
imprimir em modo printer centric e podem ser usadas com
o PlanetPress Design somente ou em conjunto com uma das
ferramentas de fluxo de trabalho do PlanetPress.
O modo printer centric de impressão ocorre quando um modelo
de documento com conteúdo variável permanece no disco
rígido da impressora e é integrado em alta velocidade aos dados
do host que entram no ponto de impressão. O processamento
do printer centric pode, muitas vezes, ser o meio mais eficiente
de imprimir documentos variáveis. A incorporação de dados
com o modelo de documento ocorre na própria impressora,
reduzindo o tamanho do arquivo de impressão e utilizando
toda a potência de seu motor, o que resulta no uso mínimo
da largura de banda e no máximo desempenho da impressão.
É a solução ideal para impressões com alto volume
de produção ou distribuídas em uma rede ampla.
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RECURSOS:
Insere dados em quase todos os formatos
incluindo: XML, ASCII, Line Printer, PDF,
banco de dados compatível com ODBC,
CSV, Channel Skip entre outros
Conecte com a maioria das aplicações
host incluindo Mainframe, AS/400,
Unix, Windows, ERP/CRM, Softwares de
gerenciamento da receita, Aplicações
comerciais de impressão e muito mais
Captura documentos totalmente compostos
ao invés de dados, sejam eles arquivos em
PDF já produzidos ou fluxos de impressão
de qualquer aplicação baseada no Windows
Extrai textos de documentos de entrada e
adiciona ou modifica o conteúdo ou aplica
regras de negócios à capacidade de fluxo de
trabalho
Prepara desde documentos comerciais
simples até os mais complexos com texto
condicional, imagens, gráficos ou páginas

Aplica regras de negócios a uma produção
condicional com base nas informações
contidas nos dados ou fluxo de impressão
Usa a linguagem de script PlanetPress
Talk para aplicações únicas ou requisitos
complexos
Controla os recursos de acabamento de
suas impressoras de forma automática
e condicional
Usa a função de arrastar e soltar de forma
simples para preparar documentos ou
aplicar as regras e condições de negócios
Adiciona gráficos e planilhas controladas
por dados para seus documentos
comerciais, utilizando os gráficos de
negócio próprios do PlanetPress Design
ou as capacidades avançadas oferecidas
pelo Microsoft® Excel®

Gera códigos de barra padronizados na
indústria, inclusive 1D, 2D e OMR
Cria documentos consistentes utilizando o
mesmo motor RIP que o Adobe® Distiller®
Permite ao PlanetPress Design manusear
os dados em excesso gerando páginas
adicionais de forma dinâmica
Garante a consistência da cor, contando
com funções de gerenciamento avançado
das cores que se ajustam à impressora e
monitoram os perfis
Inserção ou remoção de partes de imagens
ou de documentos totalmente compostos
Automatize as tarefas e reduza a carga
de trabalho

RECURSOS:
Cria arquivos em formato PDF, PDF/X,
PDF/A, TIFF, JPG, AutoStore ou VDX
Processa diversos trabalhos
simultaneamente usando o PlanetPress
Imaging como um servidor de
produção de múltiplas entradas
Controla todos os ajustes disponíveis no
Acrobat Distiller ao criar arquivos em PDF
Determina nos arquivos em PDF os direitos
de impressão, modificação e cópia de texto
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Rotula qualquer número de campo
encontrado nos documentos de dados
variáveis para gerar um arquivo de índice
Usa o PlanetPress Search para realizar
buscas e recuperar arquivos indexados

Envia arquivos via email usando
SMTP ou Outlook automaticamentey
Manda os arquivos por fax automaticamente

Modifica a estrutura do arquivo de
índice para atender aos requisitos
da maioria dos sistemas EDM
Arquiva documentos no sistema existente
de gerenciamento de documentos
eletrônicos
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