As ferramentas de
fluxo de trabalho
O PlanetPress inclui três ferramentas de
fluxo de trabalho para a automação do
processamento, distribuição e impressão
de seus documentos comerciais
Instaladas em um servidor, essas ferramentas
podem ser ajustadas para automatizar todas
as tarefas relacionadas com os processos
de documentação de uma organização,
encaixandose facilmente aos sistemas em uso.
A partir de um local central, capturam fluxos de
dados de quase todas as fontes e, com base nas
informações encontradas nos dados, executam
a tarefa apropriada jogando trabalhos de
impressão para o local adequado ou impressora
remota ou distribuindo os dados em vários
arquivos, além de fazer buscas em bancos
de dados compatíveis com ODBC para obter
informações adicionais, aplica as regras de
negócios, redireciona condicionalmente e etc.
Além disso, enviam documentos ao PlanetPress
Imaging para gerar uma versão digital que
possa ser automaticamente enviada por email,
fax ou arquivada.

PlanetPress Watch
O PlanetPress Watch é a ferramenta perfeita
de fluxo de trabalho quando o único modo de
impressão exigido é o printer centric. Além
de exigir uma utilização mínima da largura
de banda e obter um alto desempenho de
impressão, essa ferramenta é perfeita para
produções de alto volume em impressoras
dedicadas ou para impressões remotas e
distribuídas.

PlanetPress Office
O PlanetPress Office é perfeito para volumes
médios de impressão quando se deseja ter a
habilidade de capturar documentos existentes,
ao invés de dados, a fim de melhorá-los e/
ou incluir capacidades de fluxo de trabalho.
Qualquer impressora com driver Windows®
sem licença pode ser utilizada, contanto que
o controle básico das opções de acabamento
seja suficiente.

PlanetPress Production
Além de combinar as habilidades de outras
duas ferramentas de fluxo de trabalho, o
PlanetPress Production imprime em PostScript
Otimizado em impressoras não licenciadas,
possibilitando a produção de trabalhos de
impressão grandes com grande rapidez,
enquanto controla as opções de acabamento
e subacabamento com base na página.

Capacidade de entrada e saída:
Tipos de Entrada
Dados

(ASCII, Impressoras de Linhas,
CSV, Bancos de Dados, Channel
Skip, XML)

Documentos

(PDF – qualquer documento que
possa ser convertido para PDF,
independente do aplicativo com
que foi criado)

Tipos de Saída
Impressoras OL
Licensed PostScript
(Postscript Otimizado
Printer Centric)

Qualquer impressora que
use um driver Windows®

Impressoras PostScript
Não Licenciadas
(Postscript Otimizado)

PDF Padrão

ENTRADA
DADOS E
DOCUMENTOS

FERRAMENTAS
DE FLUXO DE TRABALHO
DIVIDA, INCORPORE, MELHORE,
CLASSIFIQUE, FILTRE E DISTRIBUA

SAÍDA
IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA, IMPRESSÃO
REMOTA, GRUPO DE IMPRESSÃO, ETC.
Imprima em Impressoras
PostScript licenciadas
Imprima em Impressoras PostScript
licenciadas + Utilize Impressoras
Windows
Utilize Impressoras PostScript licenciadas
ou não + Utilize Impressoras Windows

WEB

Comunica-se com aplicativos
externos, comércio eletrônico
ou web para processamento
vivo dos dados online

EMAIL

FAX

ARQUIVO

RECURSOS:
Entrada de Documentos
O PlanetPress Office e o PlanetPress
Production podem capturar e processar
documentos totalmente compostos,
extraindo o conteúdo de textos e aplicando
regras de negócios, a fim de adicionar
ou modificar o conteúdo, aplicar opções
de acabamento, estabelecer regras de
distribuição e arquivamento ou distribuir /
concatenar os trabalhos existentes. A Entrada
de Documentos pode processar qualquer
arquivo em PDF já produzido ou qualquer
fluxo de impressão enviado ao novo Driver de
Impressora Objectif Lune através de qualquer
aplicativo Windows.
Ferramentas de Manuseio do PDF
O PlanetPress Office e o PlanetPress
Production oferecem um verdadeiro fluxo
automatizado de PDF com uma criação
própria de PDFs, tarefas de divisão
e incorporação de arquivos em PDF
e condições de fluxo de trabalho
baseadas nos conteúdos em PDF.
Metadata
Os metadados são dados sobre outros
dados. As ferramentas de Fluxo de Trabalho
PlanetPress contam com o recurso Metadata
para extrair atributos dos dados encontrados
em seus documentos e depois processá-los.
Por exemplo, os códigos zip e a contagem
de páginas podem ser extraídos para a
classificação de endereços, já os números
de cliente podem ser extraídos para uma
referência cruzada com um banco de dados
separado ou podem-se extrair informações
resumidas para fins de arquivamento. As
possibilidades são infinitas!
Diversas fontes de dados
Os dados podem ser capturados do host
via LPD, filas de impressão baseadas
em Windows, pastas compartilhadas,
mensagens eletrônicas (Outlook e POP3),
bancos de dados compatíveis com ODBC,
impressão Telnet, FTP e RAW Socket.
Serviço Windows
As ferramentas PlanetPress Workflow e
PlanetPress Imaging rodam como serviços
Windows para sua maior segurança e
tranquilidade.

planetpress.objectiflune.com/suite

Capacidades estendidas de scripting
As ferramentas PlanetPress Workflow
automatizam a execução de qualquer
programa ActiveScript (VBScript, JScript,
PerlScript, etc.) instalado no sistema para,
depois, processar os dados, permitindo
personalizar as funções para que se tornem
parte do fluxo de trabalho.
Servidor HTTP
As ferramentas PlanetPress Workflow incluem
um Servidor HTTP capaz de processar
solicitações em HTTP GET/PUT. Otimize
seu fluxo de trabalho com o atendimento
em tempo real de solicitações e obtenha
vantagens a partir da interconectividade com
as aplicações de comércio eletrônico.
Cliente HTTP
As ferramentas PlanetPress Workflow
também podem se comunicar ativamente
com um Servidor de Web de terceiros e abrir
um processo usando a reposta obtida dele.
Use as ferramentas PlanetPress Workflow
a fim de monitorar automaticamente o
conteúdo de um servidor de web de terceiros
para redirecionar os dados online.
Conectividade SOAP
O conector SOAP trabalha com todos os
tipos de aplicações complexas, permitindo
que o PlanetPress se comunique com quase
todas as aplicações de terceiros. Além disso,
todas as ferramentas de fluxo de trabalho do
PlanetPress podem ser configuradas como
servidores SOAP, possibilitando que
as aplicações de terceiros – tais como
páginas Web para acesso do usuário –
submetam trabalhos direto para
o PlanetPress remotamente.
Comunicações Bidirecionais
Para eliminar o tempo de paralisação, use
as condições SNMP para reencaminhar os
dados, caso a impressora esteja fora de linha,
sem papel e etc. As ferramentas PlanetPress
Workflow também permitem otimizar a
produtividade da saída implementando
facilmente fluxos distribuídos de trabalho de
impressão.

Opções de saída
Os dados ou documentos digitais podem
ser enviados em rede LAN/WAN para
impressoras Desktop, Multifuncionais e/ou de
Produção, pastas, locais FTP, destinatários de
email ou fax, entre outros.
Grupos de impressoras
Distribui automaticamente os documentos
PlanetPress Design para grupos de
impressoras. Oferece o recurso de
equilíbrio da fila, escalonamento round
robin ou distribuição do trabalho para
obter uma maior velocidade e eficiência.
Distribuidor de trabalho
Estabeleça regras para dividir trabalhos
inteiros em diversos fluxos de dados com
base em valores ou caracteres encontrados
nos dados.
Reimpressões
Faça uma cópia de segurança de todos
os trabalhos de impressão por um período
definido pelo usuário, permitindo
reimpressões.
Capacidade estendida de registro
Cada trabalho é registrado. As ferramentas
PlanetPress Workflow fazem interface com os
registros de Eventos Windows para fornecer
informações válidas para ajudá-lo com o
presente desenvolvimento de sua operação.
Conversão Automática do Banco de Dados
O Plug-in Database tem a capacidade de
converter arquivos de dados em XML, CSV
ou modo texto com comprimento fixo em
tempo real.
Variáveis Configuráveis Ilimitadas
Defina, estabeleça e use um número ilimitado
de variáveis configuráveis. Os usuários
podem criar, no âmbito do processo, variáveis
configuráveis (também conhecidas como
variáveis locais) que podem ser reutilizadas
em todos os ramos de um único processo
e também, em termos de configuração,
variáveis configuráveis (também conhecidas
como variáveis globais) que permitem levar as
informações aos processos, tornando possível
a comunicação entre eles.
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