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1
Introdução

FreeFlow Web Services
O FreeFlow Web Services™ é uma solução de automação de fluxo empresarial que permite que você crie, 
personalize, faça pedidos, imprima e entregue trabalhos de impressão em uma operação otimizada.

O Web Services  permite que você atenda as condições de um mercado em mudança, assim como alavanque 
novas oportunidades empresariais, fornecendo a você os seguintes recursos:

 Capacidades de impressão personalizadas sob demanda – integram informações variáveis independentes 
baseadas em dados para criar trabalhos de dados variáveis e campanhas.

 Habilidades de reimpressão avançadas – acessa modelos e trabalhos para reimprimir ou atualizar material de 
impressão.

 Habilidades avançadas de controle – você e os seus clientes podem controlar os pedidos a partir do 
momento em que eles entram em sua organização até quando eles chegam no destino final.

 Produção simplificada e processo de pedidos – gere trabalhos, receba pre-flighting automatizado e crie 
provas eletrônicas antes de fazer um pedido. Faça uso das capacidades de pré-impressão, gerenciamento de 
saída, habilidades de cobrança e entrega. Todo o processo é designado para reduzir o número de interações 
com os clientes.

 Um sistema aberto - se comunica com o sistema de seus clientes e com os seus próprios sistemas 
periféricos; você pode receber pedidos a partir de qualquer ambiente incluindo websites de marcas, e-mails, 
intranet, sistemas de procurement ou drivers de impressão, assim como interagir com outros sistemas que 
fornecem serviços diversos.

O Guia do Fornecedor de Serviços de Impressão
O guia do Fornecedor de Serviços de Impressão fornece instruções para gerenciar os fluxos de trabalho de 
produção e administração, com o propósito de:

 Introduzir recursos do software Web Services .

 Inserir e organizar dados que são processados por Web Services , permitindo que você forneça geração 
automática de preços e a produção de trabalhos.

 Ajudar a sua organização a configurar os recursos de impressão, conta e sistema do Web Services .

 Permitir a implementação rápida de Web Services  para que você possa aprimorar o seu negócio.

Antes de trabalhar com o guia, recomendamos que você conclua o abrangente CDDP (Customer Driven 
Deployment Program) e obtenha as habilidades de implementação que permitirão que você comece a trabalhar 
com os seus clientes.
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Web Services Visão Geral do Usuário

A visão geral do usuário do Web Services descreve a terminologia, as convenções e os recursos usados em 
FreeFlow Web Services.

O capítulo inclui as seguintes seções:

 Acesso ao Web Services

 Terminologia Usada com Freqüência

 Convenções Usadas em Web Services

 Uso dos Recursos de Web Services
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Acesso ao Web Services
O Web Services é executado no sistema operacional do Windows. Como um usuário fornecedor de impressão, 
você pode acessar o Web Services via Internet (World Wide Web) ou em uma intranet, digitando um URL 
(Uniform Resource Locator) em um campo de endereço do navegador Internet Explorer. Os fornecedores de 
impressão podem acessar o site do aplicativo do consumidor usando o navegador Internet Explorer, Mozilla 
Firefox ou Apple Safari.

Para accessar o Web Services em um navegador

1     Abrir uma janela do navegador de Internet.

2     Digite o URL do Web Services no campo de texto do endereço do navegador. 

Por exemplo: http://x.x.x.x/Web Services/

3     Pressione Enter no teclado; O Web Services é acessado.

Accesso local ao Web Services 
Um computador com o Web Services instalado localmente é chamado de Servidor de Web Services.

A Caixa de ferramentas do Web Services aparece no canto direito superior da área de trabalho do servidor do 
Web Services.

Desative o Bloqueador de pop-ups do navegador para assegurar que as várias janelas e as caixas 
de diálogo do Web Services possam aparecer.

 Assegure que o servidor de Web Services seja dedicado (usado exclusivamente como servidor de 
rede) e que a instalação do aplicativo esteja em um driver interno, não em um externo. 
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Figura 1: Caixa de ferramentas do Web Services

Você pode usar a Caixa de ferramentas do Web Services para realizar as seguintes tarefas:

 Iniciar Web Services – começar a executar o servidor de Informações da Internet e os processos de Web 
Services.

 Parar Web Services – parar de executar o servidor de Informações da Internet e os processos de Web 
Services.

 Reniciar Web Services – parar e reiniciar o servidor de Informações da Internet e os processos de Web 
Services.

 Janela de log – Abre a janela de feedback do sistema. Um registro completo de todas as ações passadas e os 
seus tempos de execução, disponíveis para facilitar a solução de problemas do aplicativo.

 Gerenciador de tarefas – abre o Gerenciador de tarefas do Windows.

 Explorer – abre o Windows Explorer.

Ícone de Status

Os ícones de status, localizados na barra de status no canto inferior direito da área de trabalho indicam dois 
modos operacionais do sistema:

Figura 2: Ícone Status na Barra de Status

  – indica que o sistema está operando; o servidor de Informações de Internet e o Web Services estão 
sendo executados.

  – indica que o sistema está no processo de se tornar operacional ou está desligando.

  – indica que não está operando corretamente; o servidor de Informações de Internet ou o Web Services 
está sem funcionar. O aviso Falha de conexão aparece.

Indicador de Status
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Terminologia Usada com Freqüência
Figura 3 e Figura 4 descrevem a terminologia usada na estrutura de interface do Fornecedor de impressão.

Figura 3: Terminologia Usada com Freqüência

Figura 4: Links

A seguinte lista descreve a terminologia da interface do usuário do Fornecedor de impressão do Web Services:

 Tela – refere-se a toda a tela do monitor, incluindo as barras de ferramentas do sistema operacional.

 Janela – parte da tela; é aberta através de um clique em qualquer uma das guias de Fluxo de trabalho ou 
Administração na barra de tarefas do Web Services.

 Painel – parte de uma janela; pode conter sub-painéis.

 Sub-painel – parte de um painel.

 Painel – uma grande caixa, geralmente localizada no lado esquerdo da janela.

 Botão de operação – usado para realizar várias operações; aparece em um painel ou sub-painel, ou embaixo 
de um painel.

Navegação Web Services
Após efetuar logon no Web Services, não use os botões de barra de ferramentas do navegador. Clique no menu 
selecionado para atualizar a exibição e use os menus, faixas e menus de faixa para navegar em Web Services. Os 
botões Voltar e Avançar aparecem quando existe a opção para voltar para uma janela anterior ou mover para a 
próxima janela. 

Se você quiser que o aplicativo abra em outra janela de navegador, não abra outra guia do navegador; abra outra 
janela de navegador.

Menus de 
faixa

Janela

Painel
Sub-painel

Painel

Faixas
Menus

Usuários Conectados

LogoutAjuda
Homepage
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Efetuar logout de Web Services
Assegure-se de que você usa o link logout de Web Services (exibido em Figura 4) e não o controle  fechar da 
janela ou o comando menu do navegador Arquivo, quando quiser efetuar logout no aplicativo. 

Convenções Usadas em Web Services
O Web Services usa algumas convenções de interface. Essas convenções estão documentadas abaixo e são 
referenciadas em toda a documentação.

Gerenciamento de Filas

Figura 5: Filas

As filas são usadas em Web Services para exibir o status atual dos trabalhos. Você pode visualizar e editar 
trabalhos em cada fila clicando nos ícones nas colunas de fila ou no painel Detalhes do trabalho. 

Todas as filas possuem os seguintes recursos e ferramentas:

 Filtro de Busca – uma lista suspensa contendo uma lista ordenada alfabeticamente de critérios de busca.

 Filtros de Definição de Valores – uma lista suspensa contendo definições para filtrar a busca. Para obter as 
descrições de filtros de definição de valores, consulte Tabela 1.

 Seleção de coluna

 Classificação de trabalho de acordo com a coluna

 Reposicionamento de trabalho

 Visualização e edição de detalhes do trabalho

Filtro de 
Busca
Filtros de 
Definição 
de Valor

Campo 
Procurar

Detalhes do 
Trabalho
Setas de 
Posicionamento
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Exibição e Ocultamento das Colunas da Fila

As filas mostram informações sobre o trabalho de acordo com as colunas exibidas. Você pode selecionar quais 
colunas quer exibir ou ocultar.

Para exibir e ocultar colunas de filas:

1     Clique em  Seleção de coluna; a caixa de diálogo Seleção de coluna aparece, o número de caixas de 
seleção marcadas corresponde ao número de colunas exibidas na fila.

2     Marque ou desmarque as caixas de seleção para exibir ou ocultar colunas.

3     Clique em OK; as colunas de fila são exibidas ou ocultas, conforme definido na Etapa 2.

Classificação de Trabalhos

Você pode classificar as informações em filas de acordo com colunas.

Clique em um cabeçalho para arrumar as informações de filas em ordem alfabética, ascendente ou descendente; 
a seta  ou  aparece no cabeçalho da coluna, indicando a ordem direcional na coluna.

Reposicionamento de Trabalhos

Quando um trabalho entra em uma fila, o trabalho é posicionado de acordo com o número do trabalho atribuído 
pelo sistema. Você pode reposicionar o trabalho dentro da fila.

Tabela 1: Filtros de Definição de Valor 

Filtro Definição

< Menor que

> Maior que

<= Menor ou igual a

>= Maior ou igual a

<> Diferente de

= Igual a

Como Semelhante a

 Adicionar mais de dez colunas pode distorcer a visualização das colunas individuais.

 Quando a coluna Método de pagamento é selecionada, o método de pagamento aparece 
como PC, CC ou DED. Para obter mais informações, consulte Definição de Configurações 
de Preço na página 76.

 O processo indica que o processamento dos trabalhos ainda não foi concluído.
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Para mover os trabalhos para cima ou para baixo uma fila:

1     Selecione um ou mais linhas de trabalho e clique em  ou em 

2     Repita a Etapa 1 até que o trabalho esteja na fila conforme você quer.

Para mover um trabalho para a parte superior ou inferior da fila:
 Selecione o trabalho e clique em ; o trabalho se move para a parte inferior da fila.

 Selecione o trabalho e clique em ; o trabalho se move para a parte superior da fila.

Para restaurar a fila ao status original:

Clique em Classificação padrão; os trabalhos aparecem nas posições originais da fila (número menor na parte 
superior e o número mais alto na parte inferior).

Para atualizar a fila com novos trabalhos:

Clique no botão  Atualizar; os novos trabalhos inseridos no sistema aparecem na fila.

Uso dos Recursos de Web Services
Você pode usar alguns recursos dentro de Web Services para armazenar ou modificar informações, que podem 
ser todas acessadas de vários locais dentro do aplicativo.

Gerenciamento de Anexos
Você pode enviar os arquivos para trabalhos e obter por download os arquivos anexados para qualquer pasta no 
sistema.

Envio de Arquivos

Clique em Envio de Arquivos ou Envio de Imagens; a caixa de diálogo Envio de Arquivo aparece.

 Para enviar um único arquivo, clique no botão de opção Enviar um único arquivo e complete as instruções 
na caixa de diálogo Envio de arquivo.

 Para enviar vários arquivos, clique no botão de opção Carregar arquivos múltiplos utilizando o envio de 
arquivos múltiplos por FTP e complete as instruções na caixa de diálogo Envio de arquivo.
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Download de Arquivos

3     Selecione um arquivo de destino e clique em ; a caixa de diálogo Fazer download de arquivo 

aparece.

4     Complete as instruções na caixa de diálogo Fazer download de arquivo.

5     Clique em Fechar.

Importação e Exportação dos Arquivos do Banco de Dados

Você pode usar os arquivos do banco de dados quando precisar criar trabalhos de dados variáveis contendo 
muitos parâmetros ou quando você preencher listas de usuários, endereços, ações e outros elementos do banco 
de dados. 

Importar – importa um arquivo de Excel de dentro ou de fora do sistema.

Exportar – cria um arquivo de Excel dos dados contidos em uma lista associada.

Para importar uma lista de banco de dados:

1     Clique em Importar; a caixa de diálogo Importar é exibida.

2     Procure para o arquivo de destino e escolha uma das seguintes opções:

 Selecionar formato de arquivo – selecione o tipo de arquivo e os valores de codificação nas listas 
suspensas.

 Carregar, utilizando um esquema personalizado – selecione uma opção de esquema do cliente na lista 
suspensa. Para obter informações sobre como criar esquemas personalizados, consulte Para definir um 
novo esquema de mapeamento: na página 11.

3     Clique em Iniciar envio; a caixa de diálogo Importar o banco de dados é exibida.

Para trabalhar com a opção Utilizar envio de arquivos para FTP, você precisa permitir e ativar a 
funcionalidade do FTP em seu servidor:

 Para verificar que FTP está ativo em seu servidor, veja o Guia de Instalação, Configuração da 
Permissão do Usuário do FTP.

 Para ativar Envio por FTP, navegue o Web Services para Configuração do sistema > Básico > 
Geral > Envio de arquivo. Para obter mais informações, consulte Permissão de Envio via 
FTP na página 16.
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Figura 6: Importar Banco de Dados

Para impedir que a primeira linha de dados apareça no trabalho impresso, selecione a caixa de seleção A 
primeira linha contém nomes de campos.

Para mapear campos:

Escolha uma das seguintes opções na lista suspensa Esquema:

 Novo esquema – define um novo esquema de mapeamento de campo.

 Utilizado pela última vez – mapeia de acordo com o esquema que foi usado pela última vez. Para obter 
mais informações, consulte Para criar um novo esquema de mapeamento de banco de dados: na página 12.

Para definir um novo esquema de mapeamento:

1     Selecione Novo esquema na lista suspensa.

2     Mapeie os nomes com nomes válidos de campos nas listas suspensas.

3     Clique em Avançar; a caixa de diálogo Importação concluída é exibida.

4     Clique em Fechar.

 Nomes problemáticos, por exemplo Nome de logon, onde um nome de logon já existe, 
aparecem com o ícone de  e a coluna Mensagem contém uma explicação.

 O link Link para arquivo de relatório de importações acessa uma planilha de arquivo Excel 
contendo os nomes importados. Você pode editar o arquivo Excel.
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Para criar um novo esquema de mapeamento de banco de dados:

1     Clique no link Esquema; a caixa de diálogo Gerenciamento de esquemas é exibida.

2     Selecione Novo esquema e clique em Salvar como; a caixa de diálogo Salvar como aparece.

3     Digite um novo nome de esquema e clique em OK; o novo nome de esquema aparece na lista.

4     Clique em Fechar.

Para exportar uma lista do sistema interno:

1     Clique em  Exportar; a caixa de diálogo Exportar é exibida.

2     Selecione o tipo de arquivo e a codificação nas listas suspensas e clique em Exportar; a caixa de diálogo Fazer 
download de arquivo aparece.

3     Complete as instruções na caixa de diálogo e salve o arquivo em uma pasta.

Geração e Edição de Job Tickets
O Job Ticket é um documento contendo informações detalhando a produção do trabalho, o acabamento, a 
entrega e o estabelecimento de preços. O Job Ticket pode ser impresso e completado por várias pessoas no 
processo de produção de impressão.

Um Job Ticket pode ser gerado, visualizado e editado das janelas Produção ou Impressão ou de qualquer janela de 
status Quadro de rastreamento de trabalhos.

Para visualizar um Job Ticket:

1     Selecione um trabalho e clique em  Abrir Job Ticket; a caixa de diálogo Criação de Job Ticket aparece.

2     Selecione uma ou mais das seguintes opções:

 Produção
 Acabamento
 Entrega
 Informações sobre Preços

O Job Ticket aparece no formato MS Word. Assegure-se de não excluir os links de dados de 
informação do trabalho dentro do documento MS Word.

As notas do Job Ticket que são internas ou as que vem ou vão para o Fornecedor de impressão 
são inseridas manualmente.
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3     Clique em Definir o prazo final para a impressão; a caixa de diálogo Data de impressão aparece, a data 
atual é selecionada. 

4     Defina o tempo desejado e a data e clique em OK; a data aparece na caixa de diálogo Criação de Job Ticket.

5     Clique em Definir o prazo final para o acabamento e repita a etapa 4 para definir os parâmetros de limite 
de acabamento.

6     Clique em OK; a janela Fazer download do arquivo aparece.

7     Complete as instruções para fazer download do Job Ticket para um local adequado.

Para editar o Job Ticket:

1     Selecione um trabalho e clique em  Editar relatório de trabalhos; o Job Ticket aparece no formato MS 
Word.

2     Edite e salve o documento.
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3
Definição de Configuração do Sistema

Este capítulo descreve como estabelecer as configurações do sistema do aplicativo ao iniciar o FreeFlow Web 
Services pela primeira vez e periodicamente, conforme as necessidades aparecem. Algumas configurações do 
sistema são estabelecidas como padrões do sistema em um nível global, como o idioma do sistema e os dados de 
contato da empresa, outras configurações podem ser ajustadas a nível de conta após o sistema ter sido 
configurado, como configurações de e-mail da conta do consumidor de serviços de impressão. Este capítulo 
inclui as seguintes seções:

 Configuração das Propriedades do Sistema

 Definição de idioma

 Definição de Termos e Condições

 Personalização da Home-Page

 Definição dos Privilégios dos Usuário do Sistema

 Definição dos Usuários do Fornecedor de Impressão

 Definição de Configurações de Email do Sistema

 Verificação de fontes do sistema

 Configuração dos Limites de Tempo Limite do Trabalho

 Personalização de Campos

 Definição Exportação de dados

 Definição da Integração de Cartão de Crédito

 Integração de Web Services com Outros Sistemas
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Configuração das Propriedades do Sistema
Você configura as propriedades do sistema ao iniciar o aplicativo pela primeira vez ou ao realizar manutenção do 
sistema do aplicativo periodicamente. Estas configurações são os parâmetros padrão do sistema adequados às 
necessidades empresariais operacionais cotidianas da sua organização e incluem as seguintes configurações de 
parâmetros:

 Web Services Endereço do Servidor – o nome de DNS (URL) do servidor.

 Conexões – o número máximo de usuários simultâneos.

 Envio de arquivo – permite o uso de FTP para envio de vários arquivos.

 Opções de calendário – os dias e o horário comercial de sua empresa e as opções de calendário do 
consumidor para serviços de compras.

 Formato de data e hora – o formato de exibição de data e horas.

 Visualização de PDF – se inclui rodapés ou marcas d'água na visualização de PDF para o consumidor. 

 Suporte remoto – se o Departamento de suporte do Web Services tem acesso às opções de sistema do 
servidor para ajudar as complicações do sistema e dificuldades de serviço.

Para definir as propriedades do sistema na janela Propriedades do sistema, selecione Configuração do sistema > 
Geral; a janela Propriedades do sistema aparece.

Definição de Propriedades de Conexão
Você pode definir o nome de DNS do seu servidor (URL) e definir o número máximo de usuários simultâneos, 
que poderiam ser importantes se você experimentar problemas de desempenho. Você pode ativar os recursos de 
segurança do servidor SSL (Secure Sockets Layer) para acomodar os consumidores com trabalhos de impressão 
sensíveis a conteúdo no seu site ‘certificado como seguro’. (A certificação SSL é necessária para ativar SSL). 

Para definir as propriedades da conexão:

1     No campo Endereço do servidor da janela Propriedades do sistema, insira o nome de DNS do seu website.

2    Na lista suspensa Número máximo de usuários, selecione o número máximo de usuários autorizado a 
trabalhar simultaneamente. 

3    Para permitir os recursos de segurança do servidor SSL, no subpainel Conexões, selecione a caixa de seleção 
Utilizar conexão segura e clique em Salvar. Para obter mais informações em relação ao servidor SSL, 
consulte Configuração de um Servidor SSL na página 19.

Permissão de Envio via FTP
Você pode determinar se permite ou não que os usuários enviem vários arquivos com FTP e definir a porta de 
FTP. Você também pode determinar se os consumidores necessitam de autenticação ou não após a permissão de 
envio via FTP ser concedida, nesse caso, você determina o nome do usuário e a senha do Consumidor.
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Para permitir envio por FTP:

1     No subpainel Envio de arquivo, na janela Propriedades do sistema, selecione a opção Permitir envio por FTP.

2    Digite um valor de porta válida de FTP no campo Valor da porta FTP (a porta padrão sendo 21).

3    (Opcional) Selecione a caixa de seleção Requer autenticação.

a     Digite um nome de usuário e senha nos respectivos campos e clique em Salvar.

b     No computador no qual o servidor Web Services está instalado, clique no menu Iniciar, clique com o 
botão direito em Meu Computador e selecione Gerenciar; a janela Gerenciamento de computador 
aparece. 

c     Navegue para Usuários locais e grupos > Usuários e clique com o botão direito na pasta Usuários.

d     Selecione Novo usuário; a caixa de diálogo Novo usuário aparece.

e     Digite o nome e senha do usuário os respectivos campos.

f     Selecione as caixas de seleção Usuário não pode mudar senha e Senha nunca expira. (Assegure que 
as duas caixas de seleção estejam limpas).

g     Clique em Criar.

h     Navegue para D: > NewEdition > temp > FtpRoot > FtpUploadRoot (onde D é a letra onde Web 
Services está instalado) e clique com o botão direito na pasta FtpUploadRoot.

i     Selecione Propriedades e na guia Segurança, clique em Adicionar; a caixa de diálogo Selecione ou 
Grupos de usuários aparece.

j     Clique no botão Locais e na caixa de diálogo resultante Locais, selecione o nome de computador 
válido e clique em OK.

k     Digite o nome do usuário no campo e clique em OK.

Definição de Calendário e Horas de Trabalho
Você pode especificar o horário e os dias comerciais de sua empresa para fornecer serviços e produção de 
impressão, definindo assim as opções de calendário do Consumidor para pedir e receber serviços de produção 
de impressão.

Para definir calendário e horas de trabalho:

1     No subpainel Opções de calendário na janela Propriedades do sistema, use as listas suspeitas para definir as 
horas comerciais de sua empresa, assim como os dias de fim de semana.

2    No subpainel Data e Formato de hora, use as listas suspensas para selecionar os formatos de data e hora e os 
separadores e clique em Salvar.
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Definição da Visualização de PDF
As visualizações de PDF fornecem, para você e para os Consumidores, a possibilidade de ver o trabalho antes 
dele ser produzido, o que é útil para verificar a precisão do trabalho. Rodapés e marcas d'água são exibidos na 
visualização de PDF, fornecidos especialmente para impedir que os Compradores imprimam a visualização do 
trabalho em impressoras que não sejam as usadas por seu sistema ou sua organização.

1     No subpainel Visualização de PDF, na janela Propriedades do sistema, clique na caixa suspensa Arquivo de 
rodapé e escolha uma das seguintes opções:

 Nenhum - se você não quiser adicionar um rodapé à visualização de PDF.

 SampleFooter.pdf – uma opção de rodapé para a visualização de PDF.

2    Clique no link Arquivo de rodapé e envie imagens de rodapé para adicionar opções adicionais de arquivo de 
rodapé ao menu suspenso.

3    Selecione a caixa de seleção Habilitar marca d'água para adicionar uma marca d'água ao PDF; os campos 
Texto de marca d'água e Fonte são ativados.

a     Digite um valor no campo Texto de marca d'água

b     Defina as configurações de Fonte.

4    Clique em Salvar.

Ativação de Assistência Remota
Você pode autorizar e permitir o suporte de FreeFlow Web Services para acessar as opções do sistema do 
servidor remotamente para assistência com qualquer complicação do sistema e dificuldades de serviços.

Para permitir o suporte remoto de Web Services:

1     No subpainel Suporte remoto, na janela Propriedades do sistema, selecione a opção Permitir suporte remoto.

2    Digite os valores de IP remoto e senha de seu servidor de Web Services nos campos IP remoto e Senha.

3    Clique em Salvar.

Se você desmarcar a caixa de seleção Marca d'água, a marca d'água definida pelo sistema não 
poderá ser usada a nível de conta.
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Configuração de um Servidor SSL
Você pode configurar um protocolo de comunicações SSL (Secure Sockets Layer) em seu servidor de Web 
Services, que ativa os recursos de segurança do servidor que verifica a identidade do Consumidor que chega e a 
integridade do conteúdo e fornece criptografia na transmissão em rede.

Para configurar SSL:

1     Obtenha e instale um certificado válido de servidor para estabelecer comunicações de SSL no seu sistema.

2    Assegure que a caixa de seleção Utilizar conexão segura esteja selecionada (subpainel Conexões, na janela 
Propriedades do sistema) para ativar o servidor no qual você quer usar o SSL atribuído à porta 443 (a porta 
padrão para comunicações seguras).

3    Assegure que a porta 443 esteja aberta para as conexões de entrada e de saída no caso de um Firewall estar 
configurado em uma rede local. 

Definição de idioma
Você pode definir o idioma padrão de seu site Web Services e os idiomas disponíveis para os Consumidores 
quando eles acessarem a home-page de Web Services. Ao definir idiomas, você define automaticamente a 
unidade de medida aplicada aos trabalhos, polegadas ou milímetros, adequando aos países dos idiomas 
definidos.

Para definir idiomas:

1     Selecione Configuração do sistema > Idiomas; a janela Idiomas aparece.

2    Na lista suspensa Idiomas padrão, selecione o idioma padrão para o site.

3    No painel Idiomas disponíveis na interface do usuário do cliente, selecione as caixas de seleção para os 
idiomas que você suporta.

4    Clique em Salvar.

Apenas um certificado de servidor pode ser anexado a um website.



Definição de Configuração do Sistema

Web Services20

Definição de Termos e Condições
Você pode definir os termos e condições para serem aceitos pelos Consumidores antes que eles façam os pedidos 
de trabalho.

Para definir termos e condições:

1     Selecione Configuração do sistema > Termos e condições; a janela Termos e condições aparece.

2    Na lista Idioma, selecione o idioma.

3    Clique no painel Texto e digite o texto válido dentro.

4    Clique em Salvar.

5     Repita as etapas 2 a 4 para definir os termos e condições em outros idiomas.

Use as convenções de HTML ao aplicar formatação de caracteres e parágrafo ao texto de 
Termos e Condições. O texto é salvo no formato HTML.
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Personalização da Home-Page
Você pode personalizar os elementos de home-page, incluindo as configurações de link de GUI, texto de home-
page e imagens. A home-page serve como página de logon.

Definição de Personalizar Link 
Você pode criar um link em um botão para uma janela personalizada contendo texto e imagens designados para 
o uso dos Consumidores. Alternativamente, você pode definir o botão para dirigir os Consumidores à opção de 
página externa 'Personalizar' para ativar o acesso aos Consumidores a uma página externa de web.

Para definir o Personalizar link:

1     Selecione Configuração do sistema > Personalização da homepage > Personalizar; a caixa de diálogo 
Personalizar link aparece.

2    Na caixa de diálogo Personalizar link, selecione um dos seguintes botões de opção:

 Não utilizar a página Personalizar – para não exibir o link Personalizar página na homepage.

 Utilizar página 'Personalizar' – para exibir o link Personalizar página e conectá-la a uma página 
personalizada. Continuar com Etapa3.

 Utilizar página 'Personalizar' externa – para fazer link dos Consumidores para uma webpage externa. 
Continuar com Etapa4.

3    Se você seleciona Utilizar página 'Personalizar' do sistema,

i     Na lista Idioma, selecione um idioma.

ii     No campo Título, digite um nome para a janela personalizada e botão.

iii    No campo Texto, digite uma mensagem (como Termos e condições) e clique em OK.

4    Se você seleciona Utilizar página 'Personalizar' externa,

i     Na lista Idioma, selecione um idioma.

ii     No campo Título, digite um nome para a janela personalizada e botão.

iii    No campo URL, digite o endereço de URL da webpage externa e clique OK.

5      Na janela Personalização da Homepage, clique em Salvar.
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Definição do link de Logout
Você pode definir se os seus Consumidores, após efetuar logout, são redirecionados automaticamente de volta à 
janela Logon ou para um website diferente.

Para definir o link de Logout:

1     Selecione Configuração do sistema > Personalização da homepage > Logout; a caixa de diálogo Links 
externos para a homepage aparece. 

2    Selecione a caixa de diálogo Utilizar URL externo para direcionar os seus Consumidores para um website 
externo.

3    Defina a URL de logon e de logout e clique em OK.

Acesso ao Link de FAQ
O botão FAQ acessa a página FAQ (Frequently Asked Questions) do Web Services, que contém um conjunto de 
perguntas feitas freqüentemente sobre o Web Services e as respectivas respostas. Você pode fornecer acesso aos 
seus Consumidores às páginas de FAQ do Web Services ou para quaisquer outras páginas e apresentar as páginas 
dentro de sua homepage do Web Services (como um painel) ou como uma janela independente e flutuante.

Para acessar o link de FAQ:

1     Selecione Configuração do sistema > Personalização da homepage > FAQ; a caixa de diálogo Página de FAQ 
aparece.

2    Na caixa de diálogo Página de FAQ, selecione um dos seguintes botões de opção:

 Não utilizar a página FAQ se você não quiser que o link da página de FAQ seja exibido na homepage 

 Utilizar página FAQ do sistema para que os seus Consumidores acessem as páginas FAQ do Web 
Services

 Utilizar página FAQ externa – para fazer link dos Consumidores para uma webpage externa. 

Se você selecionar Utilizar página FAQ externa, insira a URL destino no campo e clique em OK.

Por padrão, os Consumidores são redirecionados automaticamente de volta à janela Logon.

Somente os arquivos de página localizados externamente ao servidor do Web Services podem ser 
exibidos dentro de uma janela flutuante independente.
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Personalização de Ajuda
Você pode personalizar a sua ajuda on-line de Web Services e pode fornecer aos Consumidores acesso aos 
arquivos on-line de ajuda do Web Services que são localizados dentro do aplicativo ou em um sistema de ajuda 
externo na Internet. Além disso, você pode configurar a ajuda para aparecer dentro da sua homepage do Web 
Services (como um painel) ou como uma janela independente e flutuante. Alternativamente, você pode ‘ocultar’ 
o botão de Ajuda, desativando efetivamente o acesso da Ajuda.

Para personalizar Ajuda:

1     Selecione Configuração do sistema > Personalização da homepage > Ajuda; a caixa de diálogo Ajuda 
aparece.

2    Na caixa de diálogo Ajuda, selecione um dos seguintes botões de opção:

 Não utilizar a ajuda se você não quiser que o botão de ajuda seja exibido na home-page ou

 Mostrar a ajuda do sistema para os seus Consumidores acessarem as páginas de ajuda do Web 
Services ou

 Utilizar ajuda externa para oferecer um link aos seus Consumidores para páginas de ajuda externa. 

Se você selecionar Utilizar ajuda externa, insira a URL destino no campo e clique em OK.

Selecione Sempre visível para certificar-se que a janela Página FAQ, quando aberta, permanece 
aberta na janela Homepage. 

Somente as páginas da Web localizadas no servidor do Web Services podem ser colocadas dentro 
da janela do Web Services.

Clique em Sempre visível para certificar-se que a janela Ajuda, quando aberta, permanece aberta 
na janela Web Services.
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Definição de Informações de Contato
Você pode definir as informações de Entre em contato conosco do site de Web Services, como números de 
telefone e endereços de e-mail. As informações que você define fornecem algumas opções que os seus 
Consumidores podem usar para se corresponderem diretamente com a sua organização.

Para definir informações de contato:

1     Selecione Configuração do sistema > Detalhes de Contato; a janela Informações de Contato aparece.

2    Insira os detalhes de informação nos campos e clique em Salvar.

Definição do Link Entre em contato conosco

Você pode definir o destino do link Entre em contato conosco. Usado geralmente para acessar a página de 
informação do site Entre em contato conosco do Web Services, você pode definir o link Entre em contato 
conosco para apontar para um endereço de URL diferente na Internet, como o website de sua própria 
organização.

Para definir o link Entre em contato conosco:

1     Selecione Configuração do sistema > Personalização da homepage > Entre em contato conosco; a caixa de 
diálogo Entre em contato conosco aparece.

2    Na caixa de diálogo Entre em contato conosco, selecione um dos seguintes botões de opção:

 Não utilizar a página Entre em contato conosco – não exibe o link Entre em contato conosco na 
homepage.

 Utilizar página Entre em contato conosco do sistema – usa a página Entre em contato conosco do 
sistema.

 Utilizar página externa Entre em contato conosco – digite a URL destino no campo.

3    Clique em OK.

Clique em Sempre visível para certificar-se que a janela Página Entre em contato conosco, quando 
aberta, permaneça aberta na janela Web Services.



Definição de Termos e Condições

25Guia do fornecedor de impressão

Definição do Texto da Homepage
Você pode definir e editar texto de homepage, incluindo o idioma, título principal, subtítulo e texto do corpo.

Para definir texto da homepage:

1     Selecione Configuração do sistema > Personalização de homepage e na lista suspensa Selecionar idioma para 
edição, selecione o idioma de texto da homepage.

2    No campo Título principal, digite o texto que você quer que apareça como o título da homepage.

3    Digite o texto que você quer que apareça como subtítulo e corpo da homepage, em seus respectivos campos 
e clique em Salvar.

Definição das imagens da homepage
Você pode definir três áreas de imagem de homepage separadas; a imagem com logotipo da empresa, a imagem 
da homepage e uma imagem de anúncio. Certifique-se de que as imagens que serão usadas estejam localizadas 
na Biblioteca de imagens do sistema. Para obter informações sobre como enviar imagens, consulte 
Gerenciamento de Anexos na página 9. 

Para definir imagens da homepage:

1     Selecione Configuração do sistema > Personalização da homepage e a caixa de diálogo Personalização, 
clique em uma das três áreas da imagem; a pasta Personalização da imagem aparece.

2    Envie a imagem obrigatória e selecione-a.

3    Clique em Salvar.

Você pode ter mais idiomas adicionados à lista Selecionar idioma para edição. Para obter mais 
informações quanto a idiomas, consulte ao seu distribuidor local.
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Definição dos Privilégios dos Usuário do Sistema
A Tabela 2 lista os usuários e seus privilégios do sistema Web Services padrão.

Tabela 2: Privilégios dos Usuários do Sistema 

Usuário do Sistema Descrição

                            Lado do Consumidor

Administrador Habilidades totais para o usuário, incluindo administração de contas. O 
Administrador pode criar trabalhos, enviar os trabalhos para o Carrinho de 
compras e fazer pedidos. Além disso, o Administrador é responsável por 
determinar os privilégios de todos os membros da organização do 
Consumidor.

Supervisor Habilidades totais para o usuário, exceto acesso à administração de contas. O 
Supervisor pode criar trabalhos, enviar os trabalhos para o Carrinho de 
compras e fazer pedidos.

Designer Responsável por projetar trabalhos simples e trabalhos baseados em dados 
variáveis e campos de dados variáveis.

Superusuário Cria os trabalhos usando modelos, Form, e dados de variáveis. Pode pedir 
trabalhos.

Usuário Cria trabalhos usando modelos de Form e dados de variáveis. Não pode pedir 
trabalhos.

Convidado Usuários novos ou ocasionais que podem criar trabalhos com base em 
catálogos de Conta de impressão.

Personalizado Como padrão, cria trabalhos usando modelos de Form e dados de variáveis. 
Não pode pedir trabalhos. A opção personalizada permite que o Consumidor 
crie um tipo de usuário adicional, com habilidades específicas.

                       Lado do Fornecedor de Impressão

Administrador do Sistema Responsável pela administração do lado do Fornecedor de impressão de Web 
Services e pelas configurações gerais do sistema.

Operador Responsável pelo fluxo de trabalho operacional de Web Services.

Gerente Tem a capacidade de ver o centro de informações, bem como os parâmetros de 
tarefa e gerenciamento. Pode criar novos tipos de trabalho e modificar os 
modelos e os preços.
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Tabelas de privilégios de usuário do consumidor

Um Administrador do sistema define as habilidades do usuário do sistema do Consumidor no nível de 
Configuração do sistema do fornecedor de impressão. Contudo, você pode mudar as habilidades do usuário do 
sistema do Consumidor por cliente no nível de Contas do fornecedor de impressão.

Para mudar as habilidades do usuário Consumidor:

1     Selecione Configuração do sistema > Avançado > Tipos de usuário. 

2    Limpe ou selecione as caixas de seleção para atribuir ou remover privilégios.

3    Clique em Salvar.

Para restaurar os padrões de privilégios, clique em Redefinir padrões.

Para voltar para a última configuração salva, clique em Reverter. 

Figura 7: Privilégios do Usuário Consumidor
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Tabela 3: Habilidades Padrão do Usuário Consumidor

Privilégios Nível de Privilégios

Administrador Supervisor Designer Superusuário Usuário Convidado Personalizado

Administração de 
Usuários



Gerenciar Biblioteca de 
Modelos

  

Visualizar Trabalhos de 
Outros Usuários (do 
mesmo cliente)

  

Fazer um Pedido/Obter 
Cotação

  

Enviar Conteúdo de 
Trabalho

  

Editar Propriedades do 
Trabalho

  

Utilizar Form Editor   

Utilizar Dados Variáveis       

Utilizar Arquivo de 
Dados Variáveis

      

Enviar MailToPrint   

Baixar Plugins   

Visualizar Agenda de 
Endereços

      

Editar Detalhes de 
Contato
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Tabela 4: Habilidades do Usuário Fornecedor de Impressão

Recurso Habilidade

Administrador 
do Sistema

Operador Gerente

Administração do Fornecedor de 
Impressão



Trabalhos de Controle do Fornecedor 
de Impressão

  

Produção do Fornecedor de Impressão   

Suporte de Entrega do Fornecedor de 
Impressão

  

Centro de Informações do Fornecedor 
de Impressão

  

Determinação de Preços  

Biblioteca do Job Ticket  

Clientes  
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Definição dos Usuários do Fornecedor de Impressão
Você pode definir quais membros de sua empresa terão autorização para operar o sistema Web Services e criar 
contas de usuário para cada funcionário, dando a eles os respectivos privilégios do usuário.

Para definir os usuários do sistema, selecione Configuração do sistema > Usuários; a janela Usuários 
Fornecedores de Serviços de Impressão aparece, listando os usuários atuais.

Para definir um novo usuário:

1     Na janela Usuários Fornecedores de Serviços de Impressão, clique em Adicionar.

2    Insira os valores de campo Primeiro Nome e Sobrenome.

3    No campo Nome de logon, aceite o padrão ou insira um nome de logon.

4    No campo Senha, insira uma senha.

5     Na lista suspensa Tipo de Usuário, selecione uma das seguintes opções Tipo de Usuário:

 Administrador do sistema
 Operador 
 Gerente

Para obter informações sobre os tipos de usuário do Fornecedor de Impressão e os seus privilégios do 
sistema, consulte Definição dos Usuários do Fornecedor de Impressão na página 26.

 Para excluir um usuário da lista Usuários, selecione o usuário e clique em Excluir e em Sim.

 Para procurar por um usuário, insira o nome do usuário e o campo de busca e clique em Pesquisar.

 Para fazer com que a lista Usuários exiba todos os usuários, clique em Redefinir.

 Para redefinir a lista Usuários ao status original após fazer as mudanças que não foram salvas, clique em 
Reverter.
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Definição de Configurações de Email do Sistema
Você pode enviar e-mails de aviso de trabalho para um ou alguns usuários em sua organização do Consumidor 
assim como usuários fornecedores de serviços em sua organização. Os e-mails de notificação são um método 
automatizado e efetivo de avisar sobre um status geral específico do trabalho que pode precisar de uma 
'atenção'. As categorias de notificação como ‘Trabalho recebido na fila de artwork’ ou ‘Preço do trabalho 
alterado’ ou ‘Trabalho recebido na fila de aprovação do consumidor’ são enviados.

Para configurar uma conta de e-mail para notificação:

1     Selecione Configuração do sistema > Avançado >; E-mail; a janela E-mail aparece. 

2    No painel Conta de E-mail, defina os seguintes valores de campo:

 Servidor SMTP – O nome do seu servidor SMTP. 

 Nome da conta – Especifica o nome de conta do servidor SMTP necessário para autenticação.

 Senha – Especifica a senha do servidor de SMTP necessária para autenticação.

 Endereço de E-mail para teste – Digite um endereço de e-mail para testar a conta.

3    Selecione quais eventos devem acionar a notificação de e-mail e clique no link Contatos adjacentes; a 
respectiva caixa de diálogo aparece. 

4    Defina quem aparece como emissor de e-mail e quais usuários recebem a notificação. Você pode direcionar 
a notificação de e-mail para os seguintes eventos de trabalho específicos:

 Falha no preço– Avisa que o sistema não está configurado corretamente para gerar um preço, devido a 
algumas possíveis razões. Por exemplo, um dispositivo de saída configurado incorretamente ou um 
parâmetro faltando da descrição do trabalho.

 Trabalho Recebido na Fila de Artwork– Avisa que o trabalho está na fila de artwork.

 Trabalho recebido na fila de produção– Avisa que o trabalho está na fila de produção. 

 Confirmação de pedido – Avisa o Consumidor que foi feito um pedido.

 O preço do trabalho foi alterado – Avisa ao Consumidor que uma cotação mudou.

 Trabalho enviado – Avisa o Consumidor que um trabalho foi enviado.

 Estoque abaixo do nível mínimo – Avisa ao Consumidor que o número de cópias de um item no 
estoque caiu abaixo do nível definido como mínimo.

 Vencimento de trabalhos pré-encomendados – Avisa o Consumidor que um trabalho continua em 
Trabalhos salvos, Fila de aprovação ou Carrinhos de Compras por mais tempo do que o tempo 
dedicado e está prestes a expirar.

 Vencimento dos trabalhos enviados – Avisa o Consumidor que um trabalho enviado permanece no 
status de enviado por mais tempo do que o tempo distribuído e está prestes a expirar.

 Trabalho recebido na fila de aprovação do consumidor – Avisa o Consumidor que um trabalho chegou 
na fila de aprovação do consumidor.

Você pode definir as configurações de e-mail do sistema como padrão para todos os 
Consumidores na janela E-mail, conforme descrito nessa seção. Alternativamente, as 
configurações de e-mail definidas na janela Contas de clientes são para Consumidores 
específicos. Para obter mais informações sobre as configurações de e-mail para Compradores 
específicos, consulte Definição de Configurações de Email do Sistema na página 31.
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5     Para cada evento, no painel Emissor, selecione um botão de opção Emissor ou envie Outro e-mail e defina o 
endereço de e-mail do emissor.

6    Para cada evento, no painel Destinatários, selecione os destinatários de destino e insira um endereço de e-mail 
no campo Outro e-mail (se necessário) e clique em OK; todas as configurações são salvas e a caixa de diálogo 
fecha.

7     Na janela E-mail, clique em Salvar.

Verificação de fontes do sistema
Você pode verificar as fontes e os parâmetros de fontes suportados dentro do seu sistema Web Services.

Os parâmetros de fonte incluem: 

 Nome da fonte– Especifica o nome da fonte.

 Família da fonte– Especifica o tipo da família da fonte.

 Tipo da fonte – Especifica se um tipo de fonte é ‘verdadeiro’ (true) ou ‘aberto’ (open). 

 Nome do arquivo – Especifica o nome do arquivo da fonte.

 Comentários – Notifica os comentários do administrador definidos para a fonte.

Você verifica as fontes do sistema na janela Fontes. 

Para acessar a janela Fontes, selecione Configuração do sistema > Avançado > Fontes; a janela Fontes aparece, 
contendo os seguintes elementos:

 Tabela Fontes disponíveis – Lista as fontes suportadas no sistema Web Services.

 Botão Atualizar – Pesquisa o sistema e atualiza a lista Fontes disponíveis com novas adições de fontes.

 Fonte de marcas de imposição lista suspensa – Lista as fontes para marcas de imposição.

 Lista suspensa Compatibilidade – Selecione uma das seguintes opções:

 Acrobat 2.0 (PDF 1.1)

 Acrobat 3.0 (PDF 1.2)

No caso de incompatibilidade de fontes em RIP (Raster Image Processing), o seu Consumidor pode criar 
um arquivo PDF compatível com as versões listadas de Adobe® Acrobat® (e superiores). Se um 
Consumidor cria um PDF, o formato de fonte incorporado precisa estar de acordo com as necessidades da 
sua organização.

O sistema suporta as fontes True Type e Open Type. Se as fontes Open Type forem escolhidas e 
o trabalho tiver uma fonte que não suportar o formato Open Type, o sistema incorpora a fonte 
True Type.
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Configuração dos Limites de Tempo Limite do Trabalho
Você pode definir períodos de tempo para expiração de trabalho automático – nesse ponto, os trabalhos são 
excluídos automaticamente do sistema – para impedir o acúmulo de trabalhos que não são mais necessários. 
Essa opção remove os trabalhos da fila que não são mais válidos ou passaram do tempo devido a uma indecisão 
do usuário. Esta função serve para reduzir processos que reduzem a velocidade do sistema e maximizar a 
habilidade do Web Services de ser executado com velocidade máxima. 

Você pode aplicar estas definições aos trabalhos em quaisquer dos seguintes status:

 Trabalhos ainda não pedidos:

 Design

 Aprovação do Consumidor

 Carrinho de compras

 Trabalhos já pedidos:

 Enviado

 Recebidos

Para definir as datas de expiração:

1     Selecione Configuração do sistema > Avançado > Expiração do trabalho; a janela Configurações de expiração 
do trabalho aparece.

2    Nas listas suspensas Vencimento de trabalhos pré-encomendados e Vencimento dos trabalhos enviados, 
selecione por quantos dias um trabalho permanece no sistema antes de ser excluído e respectivamente, o 
número de dias que uma advertência aparece antes da exclusão e clique em OK.

Personalização de Campos
Você pode personalizar os campos usados para as informações de contato do Consumidor, informações de 
endereços, informações de contas e outros formulários através do sistema. Você também pode mudar a ordem 
na qual os campos aparecem nas várias visualizações, considerá-las campos ‘obrigatórios’, atribuir caixas de 
diálogo, escolher se devem ser ‘texto livre’ ou caixas de listas ‘suspensas’ e escolher os painéis onde esses itens 
devem aparecer. 

Você ativa a personalização de campos na janela Personalizar campos. 

Para acessar a janela Personalizar campos, selecione Configuração do sistema > Avançado > Campos 
personalizados; a janela Personalizar campos aparece.

Para personalizar campos:

1     Na janela Personalizar campos, selecione Habilitar Personalizar campos. 

2    Selecione uma das seguintes guias:

 Informações de contato – personaliza os campos de informações de contato do usuário Consumidor 
que aparecem em todo o sistema.
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 Endereço – personaliza os campos de endereço do usuário Consumidor que aparecem em todo o 
sistema.

 Informações da conta – personaliza os campos de informações de conta do usuário Consumidor 
localizados no painel Informações gerais de Contas.

 Pedido – personaliza os campos dos formulários Pedido do Consumidor localizados em todo o sistema.

3    Selecione uma linha do campo e clique em  ou  para editar o local do painel do campo.

4    Selecione a caixa de seleção Visível para definir que um campo estará visível no sistema.

5     Selecione a caixa de seleção Obrigatória para definir que um campo está marcado como obrigatório para 
entrada de dados.

6    Na coluna Legenda do campo, personalize o nome do campo.

7     Na coluna Tipo de campo, escolha Texto livre ou Lista suspensa. 

8    Se você escolher a opção de lista suspensa, edite a lista. Para obter informações com relação à edição da lista 
suspensa, consulte Edição de uma Lista Suspensa.

9    Clique em Salvar. 

Edição de uma Lista Suspensa
Você pode definir as opções disponíveis em uma lista suspensa, ao personalizar os campos. 

Para editar uma lista suspensa:

1     Após escolher a opção de lista suspensa na janela Personalizar campos, coluna Tipo de campo, clique em 
Editar lista; a caixa de diálogo Opções do campo personalizado aparece.

2    Clique no link Adicionar uma opção de campo personalizado e digite um valor no campo resultante.

3    Clique em Adicionar; o valor recém-adicionado é listado na caixa de diálogo.

4    Repita as etapas 2 e 3 para opções de campos adicionais e clique em Concluído.

5     Clique em Salvar. 

Para obter informações com relação à personalização de campos a nível de conta, consulte Personalização dos 
Campos mais Antigos a Nível de Conta na página 87.
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Definição Exportação de dados
Você pode integrar o seu sistema Web Services com sistemas periféricos dentro da sua organização 
especificamente projetado e dedicado a realizar tarefas que melhoram os seus serviços, como os sistemas de 
software de contabilidade ou previsão. Um arquivo XML com trabalho ou dados de pedido pode ser transferido 
através do servidor de Web Services para os outros sistemas quando os seguintes eventos ocorrerem em Web 
Services:

 Obter cotação – um Consumidor clicou em Obter cotação no Carrinho de compras do Web Services.

 Pedido de trabalho – um Consumidor fez um pedido.

 Editar imposição – um operador de Fornecedor de impressão clicou em Editar imposição em Fila de 
produção.

 Trabalho enviado – um operador de Fornecedor de impressão clicou em Aprovar Entrega em Fila de 
entrega.

Você define a integração com sistemas externas na janela Links de Web Services. 

Para acessar a janela Web Services Links, selecione Configuração do sistema > Integração; a janela Links de Web 
Services aparece.

Para permitir um link de Web Services:

1     Na janela Links de Web Services, marque a caixa de seleção Habilitar adjacente ao link do sistema a ser 
habilitado.

2    No campo Caminho da pasta, defina um caminho para uma pasta na qual armazenar o arquivo XML.

3    Clique em Salvar.

Definição da Integração de Cartão de Crédito 
Você pode permitir que os Consumidores paguem pelos serviços através de um serviço de cartão de crédito. O 
Cartão de Crédito está disponível de acordo com a autorização de licença.

Para definir os pagamentos de Cartão de Crédito:

1     Selecione Configuração do sistema > Integração> Cartão de Crédito; a janela Cartão de Crédito aparece.

2    Na caixa suspensa Serviço de pagamento, selecione uma opção de serviços e clique em Configurações; a 
caixa de diálogo Configurações do serviço de pagamento aparece.

3    Digite os dados nos campos (por exemplo Identificador de conta, Chave de armazenamento ou ID do 
comerciante, dependendo do tipo de serviço de pagamentos) e clique em OK. 

4    Defina os valores do campo e clique em Salvar.

Você obtém dados de serviços de cartão de crédito personalizado somente após registrar com 
organizações de pagamento participantes, o que é feito tipicamente através de websites de 
prestadores de serviços de cartão de crédito.
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Integração de Web Services com Outros Sistemas
Você pode integrar o seu aplicativo de Web Services com outros sistemas localizados com os seus sistemas gerais.

Para Integrar com outros sistemas:

1     Selecione Configuração do sistema > Integração> Sistemas externos; a janela Sistemas externos aparece. 

2    Na lista Sistemas, selecione um sistema; o painel direito mostra uma caixa de seleção Habilitar ou os campos 
de dados.

3    Selecione a caixa de seleção Habilitar (quando fornecido) e digite os dados válidos recebidos da organização 
do sistema externo para os campos.

4    Clique em Verificar configuração; a janela Testes do servidor de produção aparece mostrando um relatório de 
diagnóstico de configuração.

Quando o sistema estiver configurado corretamente, o status da janela Testes do servidor de produção 
aparece como ‘Bem sucedido’. Se estiver configurado corretamente, o status aparece como ‘Bem sucedido’ e 
as razões para uma falha possível são listadas. 

5     Quando o sistema externo estiver configurada corretamente, clique em OK.

O Adobe CS3 aparece na lista Sistemas por padrão. Sistemas externos adicionais aparecem na 
lista Sistemas de acordo com o contrato de licença de Web Services.
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Definição de Configurações de Impressora

Este capítulo descreve como você define as suas configurações de impressão e os parâmetros de fornecimento 
de serviços. As opções e os padrões apresentados aqui incluem os métodos de saída de impressão disponíveis, as 
opções de imposição, configuração e tipo de papel, opções de acabamento e alternativas de frete. O capítulo 
inclui as seguintes seções:

 Configuração de Parâmetros de Produção

 Gerenciamento de Dispositivos de Saída

 Definição dos Canais do Dispositivo de Saída

 Definição da Imposição da Impressão

 Definição dos Trabalhos de Imposição de Terceiros

 Definição dos Parâmetros de Configuração da Impressão para Cálculo de Preço

 Configuração de Velocidade e Desperdício

 Definição do Preço de Mão de Obra

 Definição do Custo por Clique

 Gerenciamento da Biblioteca de Tipo de Papel

 Importação e exportação de tipo de papel

 Gerenciamento da Biblioteca de Tipo de Papel

 Configuração de Formatos de Papel

 Definição de Frete
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Configuração de Parâmetros de Produção
Você pode definir o nível no qual o Web Services emite uma advertência sobre problemas de resolução de 
imagens e tamanho de arquivos enviados e definir as configurações de medianiz padrão para a imposição 
automática.

Configuração de Advertência de Resolução de Imagem
O valor de DPI da resolução padrão da imagem é a resolução de imagem mínima que um Consumidor deve usar 
ao enviar um arquivo ao sistema. Quando um arquivo enviado contém imagens com uma resolução menor do 
que o valor definido no sistema, o Web Services emite uma mensagem de advertência. 

Para definir o DPI mínimo aceitável:

1     Selecione Configurações de impressão > Produção > Paramêtros; a janela Propriedades da produção aparece.

2     No painel Envio de arquivo, digite o limite de DPI mínimo aceitável no campo Avisar usuário quando a 
resolução da imagem estiver abaixo:.

3     Clique em OK.

Configuração de Diferença de Tamanho
Você pode definir a máxima diferença de tamanho possível entre as propriedades de tipo de trabalho e as 
propriedades de um arquivo enviado. Quando um Consumidor faz um pedido, o tipo de trabalho, subtipo e o 
tamanho do trabalho são definidos. Se as dimensões de um arquivo enviado diferirem dos definidos no subtipo 
do trabalho do sistema (excedendo o valor de porcentagem definido no sistema), o subtipo de trabalho muda de 
Definido para Personalizado e Web Services emite uma mensagem de advertência.

Para definir diferença de tamanho:

1     Selecione Configurações de impressão > Produção > Paramêtros; a janela Propriedades da produção aparece.

2     No painel Envio de arquivo, digite a diferença de tamanho máximo aceitável entre as propriedades do tipo de 
trabalho e as propriedades de arquivos enviados.

3     Clique em OK.
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Configuração de Medianizes Padrão
Você pode definir as configurações de medianizes padrão para imposição automática. Você usa a configuração 
Medianizes para definir o espaço padrão vertical e horizontal entre os trabalhos únicos em uma matriz de 
imposição. A configuração padrão do sistema é 0,156” (3 mm), que é a configuração padrão. Esta configuração 
é aplicada a trabalhos pelo algoritmo de imposição do Web Services a menos que uma configuração diferente 
seja especificada para o tipo do trabalho ou o modelo no qual o trabalho é baseado. Você pode alterar a 
configuração padrão aqui e fornecer uma configuração diferente para tipos de trabalhos e modelos específicos 
ou você pode mudar as configurações de imposição pouco antes de enviar um trabalho para ser impresso.

Figura 8: Medianiz Padrão

Para definir as medianizes padrão

1     Selecione Configurações de impressão > Produção > Paramêtros; a janela Propriedades da produção 
aparece.

2     No painel Padrões de imposição, digite os valores de medianizes horizontal e vertical nos campos 
Horizontal e Vertical, respectivamente.

3     Clique em OK.
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Gerenciamento de Dispositivos de Saída
A lista Dispositivos de saída mostra todos os dispositivos de saída atuais definidos no sistema. Na lista 
Dispositivos de saída, você pode realizar as seguintes ações:

 Adicionar dispositivos

 Remover dispositivos

 Renomear dispositivos

Adição de Dispositivos de Saída
Você pode adicionar dispositivos de saída ao sistema.

Para adicionar um dispositivo de saída:

1     Na janela Dispositivos de saída, clique em Adicionar; a caixa de diálogo Adicionar dispositivo aparece.

2     Digite um nome e selecione o grupo de dispositivos ao qual o dispositivo será adicionado.

3     Na lista suspensa Grupo de dispositivos, selecione Copiadora, Digital ou Offset.

Se você selecionar Digital, na lista suspensa Tipo de máquina, selecione uma das opções de dispositivo 
predefinidas ou Personalizado.

4     Clique em OK. 

Definição dos Parâmetros Gerais de Dispositivos de Saída
Você pode definir os dispositivos de saída que são usados no sistema. Atribua nomes aos dispositivos de saída 
logicamente, relacionando os dispositivos a uma pasta para a qual os trabalhos são transferidos e armazenados 
(para processamento posterior) ou relacionando a um dispositivo de saída especialmente configurado para 
receber e imprimir trabalhos automaticamente. 

Acesso à lista Dispositivos de Saída
Você define os dispositivos de saída acessando primeiro a janela Dispositivos de saída.

Para acessar a janela Dispositivos de saída, selecione Configurações de impressão> Produção > Dispositivos de 
saída; os dispositivos de saída são listados, a guia Geral é ativa.

Para definir os parâmetros gerais do dispositivo de saída:

1     Na janela Dispositivos de saída, selecione um dispositivo na lista Dispositivos de saída.

2     Na visualização Geral, no campo Descrição do dispositivo, digite um nome para o dispositivo.

3     Na lista suspensa Qualidade, escolha Preço menor ou Qualidade mais alta.
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4     (Opcional) Selecione Aprovar automaticamente todos os trabalhos para impressão para aprovar todos 
os trabalhos para impressão automatizada. Quando selecionados, os trabalhos enviados para a produção 
chegam na Fila de produção e são aprovados automaticamente e enviados para a Fila de impressão.

5     No sub-painel Formatos das folhas de impressão, selecione os tamanhos de folha suportados pelo 
dispositivo de saída. 

6     No sub-painel Cores, selecione as opções de cores que o dispositivo de saída suporta. As opções são:

 P/B – preto e branco

 Processo – ciano, magenta, amarelo e preto

 Pontual – cores especiais (como cores PMS)

7     Na lista suspensa Unidades de cores, selecione o número máximo de unidades de cores suportadas pelo 
dispositivo de saída.

8     Na lista Converter RGB em CMYK utilizando perfil ICC, selecione um perfil ICC para conversão de RGB 
em CMYK. Ou selecione Nenhum. 

9     Clique em OK.

Adição de Perfis ICC ao Sistema

Você pode adicionar perfis de ICC ao seu sistema Personalização do Site. Para obter mais informações sobre a 
Personalização do Site, consulte Edição dos Elementos de Skin na página 251.

Para  adicionar perfis ICC:

1     Na janela Dispositivos de saída, selecione um dispositivo na lista Dispositivos de saída.

2     Na visualização Geral, clique no link Converter RGB em CMYK utilizando perfil ICC; a caixa de diálogo 
Mensagens aparece.

3     Selecione o perfil ICC e clique em Selecionar arquivo; o nome do arquivo aparece no campo Converter 
RGB em CMYK utilizando perfil ICC. 

4     Clique em OK.
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Definição dos Canais do Dispositivo de Saída
Você pode definir o formato e o protocolo de transmissão dos dados transferidos por FreeFlow Web Services. 
Você pode direcionar os arquivos do trabalho de impressão para um dispositivo de saída ou para uma pasta de 
‘armazenamento’ para processamento posterior. 

As opções do canal de dispositivo de saída do sistema incluem:

 Spool de PDF – especifica que a saída é um arquivo PostScript

 Saldo da pasta – especifica que a saída é um arquivo PDF

 VIPP Emitter – especifica que a saída é um formato de dados variável para os dispositivos do Xerox 

 PPML (Personalized Print Markup Language) – especifica que a saída é um idioma de impressora baseado 
em XML para impressão de dados variável (definido por PODi)

 VDX – especifica que a saída é um formato de dados variável para os dispositivos KODAK

 VPS – especifica que a saída é um formato de dados variável para os dispositivos Creo

 JMF em HTTP – especifica que a saída é um documento PDF enviado usando protocolo HTTP

Para transferir um trabalho em formato PostScript:

1     Na janela Dispositivos de saída, clique na guia Canais de saída.

2     Selecione um dispositivo de saída e no painel direito, selecione Spool PDF (usando Acrobat Reader).

3     Na lista suspensa Nome do dispositivo, selecione um dispositivo.

4     Na lista suspensa Método de impressão, selecione um nível de PostScript.

5     Selecione uma das seguintes opções de parâmetro:

 Utilizar telas de retícula da impressora – a filtragem de meio-tom ocorre com o mecanismo de meio-
tom da impressora.

 Fazer download de fontes asiáticas – As fontes asiáticas são incorporadas no arquivo resultante.

 Anexar parâmetro de cópias - Anexa o número de cópias automaticamente; é anexada uma cópia se a 
caixa de seleção estiver apagada.

 Anexar parâmetro de modo em frente e verso – Inclui todos os parâmetros de Modos frente e verso no 
trabalho. Limpe essa opção se o dispositivo de saída não suportar modo frente e verso ou se o 
parâmetro for definido manualmente.

6     (Opcional) Clique em Imprimir página de teste para enviar uma página de teste para a impressora.

7     Clique em OK.

Para  transferir um trabalho em formato PDF:

1     Na janela Dispositivos de saída, clique na guia Canais de saída.

2     Selecione um dispositivo de saída e no painel direito, selecione Saldo de pasta.

3     (Opcional) Na lista suspensa Produzir saída de JDF, selecione uma opção de JDF (formato de definição de 
trabalho). Selecione a opção Enviar arquivo de produção com JDF e o campo Caminho da pasta local e 
defina o caminho.
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4     Selecione ou limpe a opção O dispositivo oferece suporte para o sistema de várias filas. 

5     Para transferir trabalhos para plataformas de computador Macintosh, selecione a opção Destino para 
Macintosh; o sistema comprime o nome do trabalho para menos de 30 caracteres.

6     Na lista suspensa Tipo da pasta, selecione um dos seguintes métodos para armazenar trabalhos:

 Local – especifica um caminho de pasta absoluto dentro do servidor local.

 FTP – especifica o caminho completo do FTP para transferência de trabalhos via Internet para 
qualquer computador remoto (no formato: ftp://www.fornecedor-de-impressão.com).

 Rede – especifica a transferência de trabalhos para qualquer computador dentro da rede local (o 
diretório do servidor de rede deve ser especificado da seguinte forma: \ …).

7     No campo Caminho da pasta, defina um caminho de pasta completa (de acordo com o método tipo da pasta 
escolhido).

8     Clique em Enviar arquivo de teste e confirme as mensagens de confirmação posteriores. 

9     Clique em OK.

Para transferir um trabalho no formato de dados variável:

1     Na janela Dispositivos de saída, clique na guia Canais de saída.

2     Selecione um dispositivo de saída e o no painel direito, selecione um dos seguintes formatos de dados 
variáveis:

 VIPP Emitter
 PPML
 VDX 
 VPS

3     Para transferir trabalhos para plataformas de computador Macintosh, selecione a opção Destino para 
Macintosh; o sistema comprime o nome do trabalho para menos de 30 caracteres.

4     Na lista suspensa Tipo da pasta, selecione um dos seguintes métodos para armazenar trabalhos:

 Local – especifica um caminho de pasta absoluto dentro do servidor local.

 FTP – especifica o caminho completo do FTP para transferência de trabalhos via Internet para 
qualquer computador remoto (no formato: ftp://www.fornecedor-de-impressão.com).

Você pode adicionar, editar e eliminar filas clicando no link O dispositivo oferece suporte para 
o sistema de filas múltiplas.

Você pode definir o endereço de IP do computador, o nome do usuário e os valores de senha 
para a opção FTP ou Rede, quando uma delas for selecionada.
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 Rede – especifica a transferência de trabalhos para qualquer computador dentro da rede local (o 
diretório do servidor de rede deve ser especificado da seguinte forma: \ …).

5     No campo Caminho da pasta, defina um caminho completo de pasta (de acordo com o método de tipo da 
pasta escolhido).

 Para o VIPP Emitter: 

i     Na lista suspensa Imposição, defina os parâmetros de imposição do trabalho.

ii     No campo VIPP Emitter Pasta de envio, defina o caminho completo da pasta.

 Para PPML: No campo Caminho de recursos, defina o caminho completo dos recursos.

 Para VPS: 

i     No campo Caminho de recursos, defina o caminho completo dos recursos.

ii     Na lista suspensa Imposição, defina os parâmetros de imposição.

6     (Opcional) Clique em Enviar um arquivo de teste.

7     Clique em OK.

Para transferir um trabalho no formato PDF pelo protocolo HTTP:

1     Na janela Dispositivos de saída, clique na guia Canais de saída.

2     Selecione um dispositivo de saída e no painel direito, selecione JMF em HTTP.

3     Selecione ou limpe a opção O dispositivo oferece suporte para o sistema de várias filas.

4     Defina os valores dos campos Endereço de IP e Porta.

5     Na lista suspensa Produzir saída JDF, selecione um dispositivo de saída.

6     Clique em OK. 

Você pode definir o endereço de IP do computador, o nome do usuário e os valores de senha 
para a opção FTP ou Rede, quando uma delas for selecionada.

Você pode adicionar, editar e eliminar filas clicando no link O dispositivo oferece suporte para 
o sistema de filas múltiplas.
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Remoção dos Dispositivos de Saída
Você pode remover os dispositivos de saída usando o seguinte:

1     Na janela Dispositivos de Saída, selecione o dispositivo de saída para remover.

2     Clique em Eliminar e Sim; o dispositivo é removido da lista.

Definição da Imposição da Impressão
Você pode eliminar a orientação e otimização da imposição da impressão, dependendo do dispositivo de saída 
selecionado. O sistema faz a imposição automática de páginas de trabalho em assinaturas (uma unidade de 
organização de trabalho dentro da imposição). Você pode impor trabalhos manualmente se o trabalho não 
estiver definido como automaticamente imposto pelo sistema. Escolha se quer usar uma barra de cores, 
determinar a margem e o posicionamento da barra de cores e as dimensões para o tamanho de cada folha.

Para definir a imposição da impressão:

1     Na janela Dispositivo de saída, clique em Imposição.

2     Em Preferências de imposição, selecione Fazer imposição de todos trabalhos. 

Se você quiser que os trabalhos que chegam nesse dispositivo estejam sem imposição, escolha Não fazer 
imposição.

3     Clique em Configurações de imposição; a caixa de diálogo Editar imposição aparece mostrando o 
dispositivo de saída selecionado, o tamanho do formato de impressão e os seguintes campos de opção de 
imposição:

 Métodos de Imposição – define se o trabalho é impresso como Same-Up ou Multiple-Up

 Estilo do trabalho – define se o trabalho é impresso em um lado da folha de impressão, nos dois lados 
e como a frente da folha de impressão tem relação com o verso

 Ordem de páginas – a ordem das páginas na qual o trabalho será imposto

 Rotação de páginas – a rotação de páginas na folha de impressão

 Alinhamento – o alinhamento da área impressa no centro ou extremidades da folha de impressão

 Política de preenchimento – a opção de usar toda a folha ou a quantidade exata de itens a imprimir por 
folha

Uma representação gráfica de uma folha de impressão aparece perto de cada campo de opção de 
imposição na caixa de diálogo Editar imposição. Quando você seleciona uma opção de 
imposição, a representação gráfica é atualizada, exibindo como a opção de imposição influencia 
na impressão. Para uma análise das opções de imposição, consulte a Figura 9 na página 47.
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4     Na lista suspensa Método de imposição, escolha um dos seguintes métodos:

 Same-Up – a impressão dos dados no mesmo lado de uma folha.

 Multiple-Up – a impressão de duas ou mais páginas de dados no mesmo lado de uma folha, por 
exemplo, 2, 3 ou 4 páginas.

A representação gráfica na folha de impressão é atualizada para refletir a opção do método de imposição 
escolhida.

5     Na lista suspensa Estilo do trabalho, selecione um dos seguintes estilos:

 Simples – imprime somente em um lado da folha.

 Aperfeiçoamento – imprime nos dois lados de uma folha de papel na mesma passagem na impressão.

 Imposição pé-com-cabeça – páginas diferentes são dispostas de forma que fiquem em uma placa. Um 
lado é impresso e a folha é virada da frente para trás de forma que você use a extremidade oposta como 
a extremidade inicial e, em seguida, o segundo lado é impresso. O produto é cortado e separado para 
fazer dois itens terminados. 

 Imposição frente-e-verso – imprime um lado de uma folha com um conjunto de placas e depois o 
outro lado da folha com um conjunto de placas diferentes. 

 Imposição pé-com-cabeça – páginas diferentes são dispostas de forma que fiquem em uma placa. Um 
lado é impresso e, em seguida, a folha é virada para que você use a mesma extremidade inicial e, em 
seguida, o segundo lado é impresso. O produto é cortado e separado para fazer dois itens terminados

A representação gráfica na folha de impressão é atualizada para refletir a opção do estilo de trabalho 
selecionado. 

6     Na lista suspensa Ordem da página, selecione uma das seguintes opções:

 Não especificado – nenhuma especificação de ordem de página.

 Cortar e Empilhar – as folhas são cortadas conforme a especificação e empilhadas uma sobre a outra.

 Grampo a cavalo – prende as páginas de uma seção onde as páginas dobradas são grampeadas na dobra 
por fora, usando um grampeador.

 Encadernação sem costura – as folhas são unidas ou cortadas na lombada e são unidas à capa com cola. 
Isso cria uma obra retangular. 

A representação gráfica na folha de impressão é atualizada para refletir a opção do pedido de página 
selecionada.

7     Na lista suspensa Rotação da página, selecione uma das seguintes opções:

 Não girar 
 Girar 90° 
 Melhor ajuste 

A representação gráfica na folha de impressão é atualizada para refletir a opção de rotação de página 
selecionada.

8     Na lista suspensa Alinhamento, selecione uma opção de alinhamento de impressão.
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9     Na lista suspensa Política de preenchimento, selecione uma das seguintes opções:

 Cheio – preenche toda a folha de impressão.

 Exato – imprime a folha com a impressão especificada exatamente, poupando custos com uso da 
impressora e tinta. 

A representação gráfica na folha de impressão é atualizada para refletir a opção da política de 
preenchimento escolhida.

Figura 9: Representações Gráficas da Opção de Imposição de Impressão

Para definir as margens de folha de impressão:

Na guia Margens, digite os valores nos campos Margem.
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Para definir as sangrias e medianizes da folha da impressão:

1     Na guia Medianizes e Sangrias, digite os valores nos campos Medianizes horizontais e Medianizes 
verticais.

2     Digite os valores nos quatro campos Sangria.

3     Selecione um dos seguintes botões de opção de sangria:

 Sangrias Regulares – a opção padrão, adequada onde um Consumidor envia um PDF com sangria 
definida adequadamente. 

É geralmente recomendado que você use essa opção conforme cria uma configuração padrão. Você 
seleciona as outras opções somente ao consertar um trabalho específico na Fila de produção. 

Exemplo: cartão de visitas de 3,5 x 2 pol. (8,9cm x 5,1cm). 

i     O seu Consumidor envia o PDF do cartão de visitas com sangrias. Portanto, o tamanho do PDF 
enviado é igual a 3,75 x 2,25 pol. (9,5cm x 5,7cm) 

ii     Após enviar o PDF, o seu Consumidor define as sangrias em quatro campos Sangria na guia 
Medianizes e Sangrias e continua com o pedido.

iii    O trabalho chega na produção mostrando as sangrias corretas definidas pelo Consumidor. 

Se um trabalho enviado precisa de sangria, mas não há sangria criada no arquivo enviado, você pode 
consertar o problema através de uma das seguintes formas:

 Redimensionar trabalhos – amplia o tamanho do trabalho conforme o tamanho com sangrias e 
permite especificar as sangrias. O tamanho do trabalho permanece conforme especificado, mas o 
projeto está distorcido de forma que pode ser cortado ao tamanho de página original. A diferença entre 
o trabalho e o trabalho ampliado é igual às configurações de sangrias. Consulte Figura 10 e Figura 11.

 Reduzir formato do formato – corta as extremidades do arquivo original, reduzindo o tamanho do 
trabalho. Consulte Figura 10 e Figura 12.

Você pode sobrescrever os valores que aparecem na guia Medianizes e sangrias, recebidos do 
padrão do sistema (definidos na janela Propriedades de produção).

Use a opção Reduzir formato do trabalho com cuidado, já que algumas partes da imagem 
podem ficar cortadas. Use-o apenas quando tiver certeza que o resultado mantém a imagem 
inteira.
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Figura 10: Cartão de Visitas Original sem Sangria

Figura 11: Cartão de Visitas Redimensionado

Figura 12: Cartão de Visitas de Tamanho Reduzido
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Para adicionar etiquetas e marcas à folha de impressão:

Na guia Etiquetas e Marcas, selecione uma ou mais das seguintes opções:

 Informações sobre o trabalho – exibe o número do trabalho, nome do Consumidor, data da produção e 
outros dados de trabalho válidos.

 Informações sobre marcas de corte e dobra – exibe marcas de corte, indicadas por linhas sólidas, marcas de 
dobra, indicadas por uma linha pontilhada no local de cada dobra. ‘entrada’ ou ‘saída’ em cima da linha 
pontilhada indica a direção da dobra e o número dentro da linha mostra a ordem da dobra.

 Marcas de registro - por padrão, exibe quatro marcas de registro localizadas em cada extremidade da folha 
de impressão.

 Margens para dobra, largura e altura do trabalho - exibe as medianizes, a largura do trabalho e os valores 
da altura.

 Barra de cores e nomes de separações - exibe as barras de cores de escala em cinza e CMYK e os nomes 
de separação que aparecem de acordo com a cor de separação. 

Para definir os elementos da barra de cores personalizada:

1     Na guia Barra de cores personalizada, na lista suspensa Arquivo de barra de cores, selecione uma opção de 
barra de cores.

Para adicionar arquivos de barra de cores adicionais à lista suspensa:

a     Clique no link Arquivo de barra de cores; a caixa de diálogo Arquivos de barra de cores aparece.

b     Envie arquivos para o sistema Web Services. 

Para obter mais informações sobre como enviar arquivos, consulte Envio de Arquivos na página 9.

2     Digite a posição da barra de cores e os valores de dimensões (em polegadas) nos campos Posição e 
Dimensões.

Para definir um perfil de ICC:

Na guia Perfil ICC, na lista suspensa Converter RGB em CMYK utilizando perfil ICC, selecione um perfil ICC para 
converter RGB em CMYK. Ou selecione Nenhum. Para obter informações sobre como adicionar perfis ICC, 
consulte Adição de Perfis ICC ao Sistema na página 41.

\

Clique em OK para salvar as configurações de imposição de impressão e encerre a caixa de diálogo Editar 
imposição.

Você pode enviar arquivos de perfil ICC clicando no link Converter RGB em CMYK utilizando 
perfil ICC.
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Definição dos Trabalhos de Imposição de Terceiros
Você pode definir que os trabalhos sejam impostos por um aplicativo de terceiro.

Para definir um trabalho a ser imposto por um dispositivo de terceiro:

1     Na lista Dispositivos de Saída, selecione Imposição_Manual; o painel Imposição Manual aparece.

2     (Opcional) Na lista Converter RGB em CMYK utilizando perfil ICC, selecione um perfil ICC para conversão 
de RGB em CMYK. Ou selecione Nenhum. 

3     Clique na guia Canais de saída.

4     (Opcional) Na lista suspensa Produzir saída JDF, selecione uma opção de formato de definição de trabalho; 
a caixa de seleção Enviar arquivo de produção com JDF está ativa; selecione a opção Enviar arquivo de 
produção com JDF e no campo Caminho da pasta local, defina o caminho.

5     Selecione ou limpe a opção O dispositivo oferece suporte para o sistema de várias filas. 

6     Para transferir trabalhos para plataformas de computador Macintosh, selecione a opção Destino para 
Macintosh; o sistema comprime o nome do trabalho para menos de 30 caracteres.

7     Na lista suspensa Tipo da pasta, selecione um dos seguintes métodos para armazenar trabalhos:

 Local – especifica um caminho de pasta absoluto dentro do servidor local.

 FTP – especifica o caminho completo do FTP para transferência de trabalhos via Internet para 
qualquer computador remoto (no formato: formato: ftp://www.fornecedor-de-impressão.com).

 Rede – especifica a transferência de trabalhos para qualquer computador dentro da rede local (o 
diretório do servidor de rede deve ser especificado da seguinte forma: \ …).

8     No campo Caminho da pasta, defina um caminho completo de pasta (de acordo com o método de tipo da 
pasta escolhido).

9     Clique em Enviar arquivo de teste e confirme as mensagens de confirmação posteriores. 

10    Clique em OK.

Você pode enviar arquivos de perfil ICC clicando no link Converter RGB em CMYK utilizando 
perfil ICC.

Você pode adicionar, editar e eliminar filas clicando no link O dispositivo oferece suporte para 
o sistema de filas múltiplas.

Você pode definir o endereço de IP do computador, o nome do usuário e os valores de senha 
para a opção FTP ou Rede, quando uma delas for selecionada.
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Definição dos Parâmetros de Configuração da Impressão 
para Cálculo de Preço
Você pode definir as configurações Tempo de preparo, Tempo de configuração de ciclo e Tempo de preparo da 
cabeça de impressão. 

Para definir configuração de impressão

1     Na janela Dispositivo de saída, clique em Configuração de impressão.

2     No campo Tempo de preparo, defina os minutos necessários para a configuração de dispositivo de saída 
inicial.

3     No campo Tempo de configuração do ciclo, defina os minutos necessários para a configuração de uma 
passagem através do dispositivo.

4     Para dispositivos de offset, defina os minutos necessários para configurar cada cabeça de impressão por ciclo 
na caixa Tempo de preparo da cabeça de impressão e clique em OK.

Configuração de Velocidade e Desperdício
Você pode configurar a velocidade e o desperdício de acordo com o dispositivo, se ele é offset, digital ou 
copiadora.

Para definir os parâmetros de velocidade e desperdício para dispositivos offset:

1     Na janela Dispositivo de saída, clique em Velocidade e desperdício. 

2     Na lista Dispositivo de saída, selecione o dispositivo de saída offset.

3     No campo Tiragem, defina o número de cópias necessário.

4     No campo Velocidade, defina a quantidade de folhas impressas por hora.

5     No campo Desperdício, defina a porcentagem aproximada de desperdício de folhas impressas (derivado de 
ajustes de dispositivos de saída, exame de folhas impressas ou outros fatores de desperdício).

6     Clique em Adicionar para trabalhos de impressão adicionais; defina os parâmetros nos campos resultantes.

7     No subpainel Fatores de produção, defina a velocidade e os fatores de desperdício nos campos Cor em 
quadricromia, Cor pontual e Gramatura do papel.

(Opcional) Clique em Adicionar para que gramaturas adicionais sejam adicionadas ao trabalho; defina os 
parâmetros nos campos resultantes.

8     Clique em OK.

Estas configurações são necessárias para calcular o preço com base nos custos de produção. Se 
você planeja calcular o preço com base nas listas de preços, essas configurações não são 
necessárias.
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Para defina os parâmetros de velocidade e de desperdício para dispositivos digitais 
ou copiadoras:

1     Na janela Dispositivo de saída, clique em Velocidade e desperdício.

2     Selecione o dispositivo de saída digital da lista Dispositivo de saída.

3     Nos campos Gramatura do papel e Velocidade por Formato do papel, defina os parâmetros necessários.

4     (Opcional) Clique em Adicionar para adicionar mais impressões ao trabalho; defina os parâmetros nos 
campos resultantes.

5     No subpainel Fatores de produção, defina os fatores de velocidade do Modo frente e verso, Cor em 
quadricomia e Cor pontual.

6     Clique em OK.

Definição do Preço de Mão de Obra
Você pode definir o preço de mão de obra e remarcação usados para calcular o custo de produção de um 
trabalho.

Para definir uma cobrança de trabalho digital:

1     Na janela Dispositivos de saída, clique em Cobrança de mão de obra. 

2     Na lista Dispositivo de saída, selecione o dispositivo digital de saída.

3     Nos campos do painel, defina os seguintes valores:

 Porcentagem de remarcação
 Custo de mão de obra por hora
 Cobrança de mão de obra mínima por minuto

4     Clique em OK.

Para definir uma cobrança de mão de obra em offset:

1     Na janela Dispositivos de saída, clique em Cobrança de mão de obra. 

2     Na lista Dispositivo de saída, selecione o dispositivo de saída offset.

3     Nos campos do painel, defina os seguintes valores:

 Porcentagem de remarcação
 Taxa da placa
 Custo de mão de obra por hora
 Cobrança de mão de obra mínima por minuto
 Custo da limpeza do processo (em termos monetários)
 Custo da limpeza de manchas (em termos monetários)

4     Clique em OK.
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Definição do Custo por Clique
Você pode usar dispositivos externos para trabalhos de impressão digitais e calcular o custo por clique nos custos 
de produção.

Para definir um custo por clique:

1     Na janela Dispositivos de saída, selecione um dispositivo de saída digital na lista Dispositivos de saída.

2     Clique na guia Custo por clique.

3     Nos campos do painel, defina os seguintes valores:

 Porcentagem de remarcação
 Custos de 'clique' por página colorida
 Custos por 'clique' de página preto e branco

4     Clique em OK.

Gerenciamento da Biblioteca de Tipo de Papel
Você pode listar aqui o tipo de papel usado para produtos para impressão e outros diferentes de papel que você 
vende, como canetas ou canecas. Use a Biblioteca do tipo de papel para fazer o seguinte:

 Importar e exportar tipo de papel

 Procurar itens da Biblioteca de Tipo de Papel

 Adicione, duplique, edite ou elimine itens da Biblioteca de tipo de papel

Você define o tipo de papel acessando a janela Biblioteca de tipo de papel.

Para acessar a janela Biblioteca de tipo de papel, selecione Configurações de impressão > Produção > Biblioteca 
de tipo de papel; a janela Biblioteca de Tipo de papel aparece listando os itens de tipo de papel disponíveis.
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Importação e exportação de tipo de papel
Você pode importar a sua lista de tipo de papel de um arquivo CSV (valores separados por vírgulas). Além 
disso, você pode exportar a sua lista de tipos de papel para um arquivo.

Para importar um arquivo de itens de tipo de papel:

1     Na janela Biblioteca de tipo de papel, clique em Importar tipo de papel.

2     Na caixa de diálogo Importar tipo de papel, defina o caminho de arquivo ou navegue para o arquivo a ser 
importado.

3     Selecione o tipo de arquivo e a codificação e clique em Iniciar envio; a janela Importar banco de dados 
aparece. 

 Para eliminar as informações atuais e usar somente os dados do arquivo importado, selecione 
Sobrescrever banco de dados.

 Para manter as informações atuais e adicionar dados do arquivo importado, selecione Adicionar ao 
banco de dados existente.

4     Mapeie os nomes do item de estoque fornecidos e clique em Avançar e OK.

Para exportar um arquivo de itens de papel:

1     Na janela Biblioteca de tipo de papel, clique em Exportar tipo de papel.

2     Na caixa de diálogo Exportar tipo de papel, selecione o tipo de arquivo e a codificação.

3     Clique em Exportar; na caixa de diálogo Fazer download do arquivo, clique no link para ser exportado.

4     Salve o arquivo no local desejado.
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Gerenciamento da Biblioteca de Tipo de Papel
Você pode definir os filtros de pesquisa para popular a lista Biblioteca de tipo de papel. A Biblioteca de tipo de 
papel é organizada em colunas de acordo com as categorias. 

Para procurar um item na biblioteca de tipo de papel:

1     Na janela Biblioteca de tipo de papel, selecione o tipo de papel na lista Procurar; a caixa de filtro de definição 
de valor é atualizada (localizada na direita da lista Procurar), listando os filtros relevantes. 

2     Na lista suspensa de filtro de definição de valor, selecione um filtro de definição de valor. Para obter 
informações sobre o filtro de definição de valor, consulte Tabela 1 na página 8.

3     No campo de texto, defina as informações de pesquisa relevantes.

Tabela 5: Categorias da Biblioteca de Tipo de Papel

Categorias Definição

ID do Catálogo Número de identificação do catálogo.

Nome do item do tipo de papel Nome do item do tipo de papel.

Tipo Tipo de material geral.

Vendedor Nome do vendedor.

Revestimento anterior Método de revestimento anterior.

Revestimento posterior Método de revestimento posterior.

Textura Textura do acabamento.

Cor Cor do tipo de papel.

Gramatura do papel (g/m²) Gramatura do tipo de papel em gramas por metro quadrado.

Dimensões Tamanho do tipo de papel.

Em estoque Disponibilidade do tipo de papel.

Detalhes do tipo Definição de material do tipo de papel específica.

Media Set Count Informações sobre o número de folhas em um conjunto. Por exemplo, 
para guias.

Custo Custo do Fornecedor de Impressão por intervalo predefinido.

Preço Custos do Consumidor por intervalo predefinido.

Unidades de preço Custo de uma única unidade de tipo de medição para fornecer a base de 
cálculo do preço.
Por exemplo, uma unidade de peso, como um quilograma.

Preço múltiplo Indica se há mais de um intervalo de preço por item de tipo de papel.
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4     Clique em Procurar; os resultados da busca são exibidos.

Para adicionar um novo item na biblioteca de tipo de papel:

1     Na janela Biblioteca de tipo de papel, clique em Novo.

2     Na caixa de diálogo Papel novo, defina as novas propriedades de tipo de papel e clique em OK.

Para duplicar um item na biblioteca de tipo de papel:

1     Na janela Biblioteca de tipo de papel, selecione o item de tipo de papel da biblioteca para duplicar.

2     Clique em Duplicar; o item selecionado é duplicado e adicionado à parte inferior da lista. 

Para editar um item na biblioteca de tipo de papel:

1     Na janela Biblioteca de tipo de papel, selecione o item a ser editado.

2     Clique em Editar, edite as propriedades de tipo de papel na caixa de diálogo Editar item e clique em OK.

Para eliminar um item na biblioteca de tipo de papel:

1     Na janela Biblioteca de tipo de papel, selecione o item a ser eliminado.

2     Clique em Eliminar e Sim; o item selecionado é eliminado.

Você pode usar o link Editar lista para editar as propriedades da lista suspensa.
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Configuração de Formatos de Papel
Você pode definir tamanhos de folhas pai e folhas impressas, tamanhos para tipo de papel de trabalho e criar 
tamanhos de folhas personalizadas ou modificar tamanhos existentes. Você define os tamanhos de papel 
acessando a janela Formato do papel.

Para acessar a janela Tamanho de papel, selecione Configurações de impressão > Produção > Formatos de papel; a 
janela Formato de papel aparece listando os itens de tipo de papel disponíveis.

Para modificar o formato do papel:

1     Na janela Formato do papel, selecione o tamanho de papel; o nome do tamanho, a largura e a altura aparecem 
nos campos Personalizado Formato do papel. 

2     Nos campos Largura e Altura, defina os novos parâmetros de tamanho.

3     Clique em OK.

Para definir um tamanho personalizado:

1     Na janela Tamanho do papel, clique em Novo formato.

2     Nos campos Formato de papel personalizado, defina um nome e os parâmetros de formato e clique em OK.

Para eliminar formato de papel:

1     Na janela Formato do papel, selecione o formato do papel a eliminar.

2     Clique em Eliminar; após confirmar que o papel que não está sendo usado em nenhum trabalho, clique em 
Sim.

A largura e a altura do papel estão no sistema métrico ou medições padrões imperiais, 
dependendo do idioma do usuário selecionado.

Evite eliminar os formatos de papel usados nos dispositivos de saída, as definições de Biblioteca 
de tipo de papel e a Biblioteca do Job Ticket. Quando formatos de papel usados nesses locais 
tiverem sido eliminados, aparecerá uma mensagem de erro indicando que o formato de papel não 
existe ao se tentar usá-lo. O tipo de papel existente do tamanho eliminado não é usado e continua 
em estoque.
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Definição de Frete
Você pode coordenar o transporte e a entrega de bens para Consumidores conforme completa trabalhos de 
impressão.

Definição de Transportadoras
Com o término de um processo de produção de um trabalho, você pode configurar se o trabalho deve ser 
coletado pelo Consumidor ou seu agente ou você pode selecionar uma transportadora local ou internacional 
para enviar o trabalho.

Para definir as transportadoras

1     Selecione Configurações de impressão > Frete; a janela Transportadoras aparece.

2     Selecione as transportadoras disponíveis em seu sistema e clique em OK.

Definição de Métodos de Frete
Você pode integrar com transportadoras locais e internacionais, definir os preços de frete e permitir a recepção 
de custos de frete online.

Para definir um método de frete novo: 

1     Selecione Configurações de impressão > Frete > Métodos de frete; a janela Métodos de frete aparece.

2     Clique em Adicionar; uma nova entrada de nome de Novo método de frete no painel esquerdo. 

3     No campo Descrição do método de frete, digite o nome do método de frete.

4     Na lista suspensa Transportadora, selecione uma transportadora ou escolha uma das seguintes opções:

 Retirada pelo cliente – nenhuma transportadora é atribuída; você pode escolher ativar ou desativar a 
cobrança.

 Personalizado – uma transportadora atribuída anteriormente enviará o trabalho.

5     Na lista suspensa Módulo de preço, selecione um módulo de preço; o painel abaixo da lista atualiza os 
campos ou guias.

 Peso/Volume – o custo do frete é baseado na gramatura ou no volume.

 Online – o preço do frete é baseado em uma cotação online da transportadora. (Somente disponível 
para as transportadoras participantes).

 Correio direto – o preço do frete é baseado no número de cópias que está sendo enviado.



Definição de Configurações de Impressora

Web Services60

Definição do módulo de preço de gramatura/volume:

Para o estabelecimento de preço por gramatura:

a     Na guia Por Gramatura, selecione a caixa de seleção Ativado; defina o valor de campo Descrição e na 
lista suspensa Unidade, selecione as unidades de gramatura.

b     (Opcional):

i     Para adicionar uma zona de local, clique no link Adicionar zona da biblioteca; a Biblioteca de zonas 
aparece. Selecione a zona e defina os valores de campo Detalhes. Clique em Adicionar. 

ii     Para adicionar campos de locais extra, clique em .

c     Para definir os locais de frete específicos, digite os valores nos campos De e Para. 

Para cobrir todos os locais, selecione Em qualquer lugar. 

d     Clique na guia Imposto; a lista suspensa Selecionar pacote de impostos aparece.

e     Atribua um pacote de impostos adequado à transportadora e à região de frete, conforme definido em 
Configuração de impressão > Preço > Biblioteca de impostos. Para obter informações sobre como 
definir pacotes de impostos na Biblioteca de impostos, consulte Pacote de Impostos na página 184.

Para o estabelecimento de preço por volume:

a     Na guia Por volume, selecione a caixa de seleção Ativado; edite o campo Descrição conforme necessário.

b     (Opcional):

i     Para adicionar uma zona de local, clique no link Adicionar zona da biblioteca; a Biblioteca de zonas 
aparece. Selecione a zona e defina os valores de campo Detalhes. Clique em Adicionar. 

ii     Para adicionar campos de locais extra, clique em .

c     Para definir os locais de frete específicos, digite os valores nos campos De e Para. 

Para cobrir todos os locais, selecione Em qualquer lugar. 

d     Clique na guia Imposto; a lista suspensa Selecionar pacote de impostos aparece.

e     Atribua ao método de frete um pacote de impostos adequado à transportadora e à região de frete, 
conforme definido em Configuração de impressão > Preço > Biblioteca de impostos. Para obter 
informações sobre como definir pacotes de impostos na Biblioteca de impostos, consulte Pacote de 
Impostos na página 184.

Quando você definir (ativar) o preço por gramatura e volume, o sistema sempre é padronizado 
com o método com o valor mais alto. 
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Configuração do módulo de preço online:

a     Selecione a caixa de seleção Ativado; defina o valor do campo Descrição, e a lista suspensa Método de 
entrega, selecione o médoto de entrega.

b     (Opcional) Digite uma porcentagem de remarcação e um valor de taxa de tratamento nos campos 
fornecidos.

c     Verifique os parâmetros do usuário para os seguintes campos:

 Conta e Número de metro (FedEx)

 Nome de usuário e Senha (UPS)

d     Na lista suspensa Selecionar pacote de imposto, atribua um pacote adequado à transportadora e à região 
de frete, conforme definido em Configuração de impressão > Impressão > Biblioteca de impostos. 
Para obter informações sobre como definir pacotes de impostos na Biblioteca de impostos, consulte 
Pacote de Impostos na página 184.

Definição do módulo de preço de correio direto:

a     Selecione a caixa de seleção Ativado; edite o campo Descrição conforme necessário.

b     Para adicionar remarcação, selecione a caixa de seleção Usar remarcação; digite uma porcentagem de 
remarcação e defina os campos.

c     (Opcional) Para adicionar um novo intervalo, clique em ; defina os campos no novo intervalo.

d     Na lista suspensa Selecionar pacote de imposto, atribua um método de frete adequado à transportadora 
e à região de frete, conforme definido em Configuração de impressão > Impressão > Biblioteca de 
impostos. Para obter informações sobre como definir pacotes de impostos na Biblioteca de impostos, 
consulte Pacote de Impostos na página 184.

6     Clique em Salvar.
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Definição de Grupos de Método de Frete
Defina os grupos do método de frete específicos por localidade e conveniência para que ele fique disponível para 
os Consumidores durante o procedimento de pedido de trabalho. Após os grupos do método de frete estarem 
definidos, as opções escolhidas aparecem na lista suspensa Contas > Configuração de Conta > Info Geral > 
Método de Frete Padrão, disponível para seleção. Para obter informações sobre os métodos de frete no nível 
Conta, consulte Seleção de Grupos de Método de Frete para a Conta na página 80.

Para definir um novo grupo de método de frete:

1     Selecione Configurações de impressão > Frete > Grupos de método de frete; a janela Grupos de métodos de 
frete aparece.

2     Clique em Adicionar; uma lista de métodos de frete e transportadoras associadas aparecem no painel central.

3     Selecione um método de frete e uma transportadora e clique em ; o método de frete e 

transportadora foi movido para o painel Métodos de entrega de grupo.

4     Repita a etapa anterior para cada uma das transportadoras e métodos de frete adicional.

5     Clique em OK.



5
Configuração de Conta

Quando você começa a trabalhar com um Fornecedor de impressão, uma de suas primeiras tarefas é configurar 
uma conta para este comprador. Você também pode modificar a conta para um Fornecedor de impressão 
existente. Várias configurações de contas afetam a aparência da GUI (Graphic User Interface, Interface gráfica 
do usuário) do FreeFlow Web Services. Além disso, alguns ambientes de trabalho e fluxos de trabalho de 
pedidos do Fornecedor de impressão precisam de certas quantidades de configuração.

O capítulo Configuração de conta é composto das seguintes seções:

 Visão Geral da Configuração de Conta.

 Criação de uma Nova Conta.

 Gerenciamento de Contas.
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Visão Geral da Configuração de Conta
Essa seção descreve a janela Configuração de Conta e como usá-la.

Para acessar e usar a Janela de Configuração de Conta:

1     No menu Web Services, selecione Contas > Configuração de Conta. Por padrão, Informações gerais é 
selecionada na faixa Configuração de conta e a janela Configuração de conta - Informações gerais é exibida.

Figura 13: Janela Configuração de conta - Informações gerais

A janela inclui o painel Contas (lado esquerdo da janela) e a janela Informações gerais (lado direito da janela).

2     Você cria novas contas da janela. Para obter mais informações, consulte Criação de uma Nova Conta na 
página 66.

3     Você gerencia contas dessa janela. Para fazer isso, selecione a opção de faixa Configuração de conta que é 
apropriada para a ação que você quer fazer e no painel Contas, selecione a conta relevante. Para obter mais 
informações sobre como administrar contas, consulte Gerenciamento de Contas na página 71.

A ordem na qual você realiza as duas tarefas na etapa 3 é insignificante. Isto é, você pode 
primeiro selecionar uma conta ou pode selecionar uma opção de faixa.
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Uso do Painel Contas
No painel Contas, você pode realizar as seguintes atividades:

 Procurar contas:

a     Digite o nome da conta que você quer procurar no campo Nome e clique em Procurar. A janela 
Configuração de conta - Informações gerais exibe as informações de conta solicitadas. O título do 
painel Contas muda para Contas (Filtrado).

b     Clique em Redefinir para restaurar o painel Contas para listar todas as contas.

 Importar contas: Você pode importar contas para a janela Configuração de conta. Clique em  e na caixa 
de diálogo Importar que aparecer, selecione o arquivo que contém as contas que você quer importar. Para 
obter mais informações sobre como enviar arquivos, consulte Envio de Arquivos na página 9.

 Exportar contas: Você pode exportar as contas listadas no painel Contas para um arquivo de banco de 
dados.

a     Clique em ; a caixa de diálogo Exportar conta é exibida.

Figura 14: Caixa de diálogo Exportar conta

b     Marque a caixa de seleção Usuários para incluir as informações sobre os usuários de conta no arquivo 
exportado.

c     Para definir o formato de arquivo: selecione o Tipo de arquivo e Codificação das respectivas listas 
suspensas.

d     Clique em Exportar; o sistema cria a conta de acordo com as suas configurações. Um arquivo zip 
também é criado.

e     Na janela Fazer download de arquivo, salve os arquivos de conta.

 Excluir uma conta: Selecione a conta que você quer excluir e clique em . Uma mensagem de 
confirmação aparece e você deve confirmar a exclusão.

 Selecione uma conta para visualizar os detalhes adicionais da conta e/ou modificar as configurações de 
conta. Você pode visualizar as configurações de contas gerais na janela Configuração de conta - 
Informações gerais e pode visualizar e modificar as configurações adicionais de conta selecionando uma 
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das opções de faixa Configuração de conta. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de Contas 
na página 71.

 Crie uma nova conta clicando em Adicionar. Para obter mais informações, consulte Criação de uma Nova 
Conta na página 66.

Criação de uma Nova Conta
Antes de começar a trabalhar com um novo Fornecedor de serviços, você precisa criar uma conta para esse 
fornecedor e definir as configurações básicas:

 Definição de Configurações Gerais para uma Nova Conta.

 Definição de Usuários para uma Nova Conta.

 Definição do Processo de Pagamento de Conta.

As configurações de conta adicionais são opcionais ou necessárias para certos fluxos de trabalho de pedidos e 
ambientes de trabalho. Para obter informações sobre essas opções, consulte Gerenciamento de Contas na 
página 71.

Definição de Configurações Gerais para uma Nova Conta

Para definir informações gerais para uma nova conta:

1     Selecione Contas > Configuração de conta > Informações gerais; a janela Configuração de conta - 
Informações gerais é exibida. Consulte Figura 13. A janela inclui o painel Contas (lado esquerdo da janela) e 
a janela Informações gerais (lado direito da janela).

2     No painel Contas, clique em Adicionar; N° do novo cliente é adicionado ao painel Contas, onde N° é o 
número de ID da conta atribuído automaticamente pelo sistema.

3     Na janela Informações gerais, preencha as informações obrigatórias do Fornecedor de serviços:

a     Digite um nome do cliente no campo Nome do cliente (etapa obrigatória); este nome substitui o nome 
padrão do sistema N° do novo cliente que foi inserido automaticamente pelo sistema.

b     Se relevante, na lista suspensa Cliente original, selecione uma das seguintes opções:

 Nenhum—(padrão) se o recurso Cliente original não for necessário.

 Este cliente é original— atribua essa conta como a folha-matriz das outras contas.

 Folhas-matriz—lista das opções existentes de folhas-matriz que podem ser atribuídas à conta.

4     Para permitir acesso à conta para o sistema, certifique-se de que a caixa de seleção Desabilitar conta esteja 
desmarcada. Por padrão, todas as contas novas estão ativadas.

5     Defina as informações de contato gerais na guia Informações de contato:

a     Preencha os campos obrigatórios do primeiro nome, o último nome e e-mail.

b     Preencha os outros campos de contato.



Criação de uma Nova Conta

67Guia do fornecedor de impressão

c     Para adicionar o endereço da conta:

i     Clique em Editar endereço; aparece a caixa de diálogo Editar endereço.

ii     Preencha os campos de endereço e clique em OK; o endereço aparece sob o link Editar endereço e 
na Agenda de endereços.

6     Clique na guia Informações da conta e preencha as seguintes campos com informação da conta — 
Endereço, Cidade, Número de telefone.

7     Na guia Frete e cobrança, defina as informações de frete e de cobrança padrão para esta conta.

Se você tiver inserido um endereço na guia Informações de contato (Etapa5 nesse procedimento), o nome e 
o endereço da conta são inseridos automaticamente na guia Frete e cobrança. Contudo, você pode definir 
outro nome e endereço que serão usados como informações para frete and/ou cobrança para esta conta.

Se você não inseriu um endereço na guia Informações de contato ou se você quiser definir outros endereços 
de frete e cobrança, realize as seguintes etapas:

a     Para definir o endereço do frete, clique em Endereço do frete; a Agenda de endereços aparece. 
Preencha os detalhes de contato e endereço do frete e clique em Salvar.

b     Para definir o endereço da cobrança, clique em Endereço de cobrança; a Agenda de endereços aparece. 
Preencha os detalhes de contato e endereço da cobrança e clique em Salvar.

8     Na guia Frete e cobrança, selecione o método de frete padrão.

9     Clique em OK para salvar as configurações.
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Definição de Usuários para uma Nova Conta

Para definir usuários para uma nova conta:

1     Na faixa Contas > Configuração de conta, selecione Usuários.

2     No painel Usuários, clique em Adicionar para criar um usuário.

Figura 15: Janela Configuração de conta - Novo usuário

3     Defina um usuário administrativo para a conta:

a     Preencha o nome de login, Tipo de usuário (Administrador) e Senha.

b     Preencha as informações para contato.

4     Clique em Salvar.

5     Para definir os usuários adicionais:

Você pode usar o Figura 16 para ajudar a decidir sobre o tipo de usuário apropriado. Essa figura indica os 
privilégios padrão disponíveis para cada tipo de usuário. (Selecione Configuração do sistema > Avançadas > 
Tipos de usuário para exibir esses tipos de usuário e os seus privilégios).
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Figura 16: Tipos de usuário e os seus privilégios

6     Para adicionar usuários de forma mais eficaz, você pode importar um arquivo CSV contendo os detalhes 
do usuário, da seguinte forma:

a     Clique em  (Exportar usuários) sob a área do Usuário para exportar o arquivo CSV para a sua área 
de trabalho. Selecione o tipo de arquivo CSV e clique em Exportar. Usar esse arquivo assegurará que 
você fornecerá as informações estruturadas corretamente.

b     Edite o arquivo e preencha os detalhes dos usuários. Os campos obrigatórios são cliente, logon, senha 
e privilégio. Ele também pode conter outras informações como centro de custo e departamento. Você 
pode copiar e colar informações nesse arquivo CSV de uma planilha existente de Excel de usuários, se 
houver alguma.

c     Clique em  (Importar usuários) para importar o arquivo CSV final e visualizar os detalhes do 
usuário. Ao importar o arquivo, certifique-se de selecionar o botão de opção Selecionar formato de 
arquivo na caixa de diálogo Importar usuários.

7     Você pode definir informações adicionais do usuário. Para obter mais informações, consulte 
Gerenciamento de Usuários na página 81.

Quando você define usuários adicionais, é importante que você considere os seguintes fatores:

 Por padrão, somente os usuários definidos como tipos de usuário Administrador, 
Supervisor ou Designer possuem privilégios para Envio de arquivo.

 É altamente recomendado que você não mude os privilégios padrão para cada tipo de 
usuário; fazer tais mudanças afetará os tipos de usuário para todas as contas do 
Consumidor.

 Um Supervisor é um Consumidor com privilégios de pedir e aprovar trabalhos e criar 
novos modelos. A única coisa que um Supervisor não pode fazer é gerenciar os 
usuários.
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Definição do Processo de Pagamento de Conta
Definir o processo de pagamento é uma das etapas básicas que você precisa realizar ao criar uma conta de 
Consumidor. O processo de pagamento consiste das etapas que o Consumidor segue após clicar em Pagar no 
Carrinho de compras e até o fim do processo de pedidos. O processo cobre informações que serão apresentadas 
para o Consumidor com relação ao frete, cobrança, pagamento e requisitos de confirmação.

Para definir o processo de pagamento:

1     Na faixa Contas > Configuração de conta, clique em Pagar. A janela Pagamento de conta aparece.

Figura 17: Janela Configuração de conta - Pagamento

2     Por padrão, todos os itens na janela de Pagamento são selecionados. Desmarque as caixas de seleção dos 
itens que não devem ser apresentados para o Consumidor nas etapas do pagamento de Detalhes de frete, 
Detalhes do pedido e Confirmação.

3     Clique em Salvar quando tiver concluído.
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Gerenciamento de Contas
Você pode começar a trabalhar com a conta após definir as configurações de contas básicas. (Para obter 
detalhes sobre as configurações básicas da conta, consulte Criação de uma Nova Conta na página 66). Contudo, 
há configurações adicionais de conta que você pode modificar. Essas configurações incluem preferências de 
conta, que possuem configurações padrão que são usadas se você não alterá-las e configurações adicionais de 
conta que você pode ter que mudar, dependendo do ambiente de trabalho e dos fluxos de trabalho de pedidos 
que você usa.

Esta seção inclui os seguintes procedimentos:

 Gerenciamento de Acesso a Conta.

 Modificação de Preferências de Conta.

 Seleção de Grupos de Método de Frete para a Conta.

 Gerenciamento de Usuários.

 Definição de Configuração de Grupos de Usuário.

 Gerenciamento dos Departamentos de Conta.

 Definição dos Centros de Custo da Conta.

 Definição de Configurações de Notificação de E-mail.

 Personalização dos Campos mais Antigos a Nível de Conta.

Gerenciamento de Acesso a Conta

Para gerenciar acesso de conta ao sistema:

Selecione Contas > Configuração de conta. A opção de faixa Informações gerais é selecionada por padrão e a 
janela Configuração de conta - Informações gerais aparece.

 Para permitir o acesso ao sistema, certifique-se de que a caixa de seleção Desabilitar conta esteja 
desmarcada.(Por padrão, todas as novas contas estão ativadas).

 Para negar temporariamente o acesso ao sistema, selecione a caixa de seleção Desabilitar conta. Para 
restaurar o acesso, desmarque a caixa de seleção Desabilitar conta.

 Para excluir uma conta do sistema, selecione a conta e clique em  (Excluir ícone). Uma mensagem de 
confirmação para excluir um consumidor aparece, solicitando que você confirme que quer excluir este 
Consumidor do sistema.
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Modificação de Preferências de Conta
Você pode usar as preferências de conta do sistema predefinidas ou pode modificar as preferências para atender 
as suas necessidades específicas de fluxo de trabalho e conta. Algumas preferências estão relacionadas a contas e 
algumas preferências estão relacionadas a fluxo de trabalho. Se quiser usar um fluxo de trabalho de pedidos 
específico, você pode ser instruído para fazer os ajustes de preferência necessários. 

Você pode definir as seguintes preferências de conta:

 Definição dos Utilitários de Conta

 Definição da Visualização de PDF.

 Definição dos Detalhes de Auto-registro.

 Definição de Configurações de Preço.

 Configuração das Janelas de Pedido do Trabalho da Conta.

 Definição da Imagem Corporativa da Conta.

Para modificar as preferências de conta:

1     Na faixa Contas > Configuração de conta, clique em Preferências. A janela Configuração de conta - 
Preferências aparece.

2     Modifique as preferências conforme necessário. As seguintes seções explicam as várias opções de preferência 
que você pode modificar.

Definição dos Utilitários de Conta

Essa seção descreve o painel Utilitários da janela Preferências, onde você define parâmetros relacionados ao fluxo 
de trabalho, como mostrado na seguinte figura.

Figura 18: Janela Configuração de conta - Preferências, painel Utilitários
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Para ativar a conta com o Driver da impressora e Envio seletivo:

No painel Utilitários da janela Configuração de conta - Preferências, faça o seguinte:

1     Para permitir que o Consumidor crie modelos variáveis (banco de dados personalizados e/ou VDP), 
selecione Habilitar upload seletivo no painel Utilitários.

2     Para permitir que o Consumidor imprima os trabalhos usando um driver de impressão local, selecione 
Habilitar driver de impressora no painel Utilitários.

3     Para determinar quais tipos de trabalho o Consumidor pode selecionar quando clica em Imprimir 
documento em Meu computador na página inicial e do driver de impressão, selecione um grupo de tipos 
de trabalho no campo Grupo de tipos de trabalho no painel Utilitários.

Para definir o fluxo de usuário da conta:

No painel Utilitários da janela Configuração de conta - Preferências, faça o seguinte:

1     Selecione Confirme os termos e condições antes de realizar o pedido se você quiser que os usuários de 
conta selecionem os termos de confirmação e a caixa de seleção das condições antes do processo de 
pedidos ser completado.

2     Selecione Permitir o compartilhamento dos dados digitados no campo de modelos idênticos para 
permitir que os usuários de conta modifiquem vários itens nos modelos VI, usando os mesmos dados que 
foram inseridos no primeiro modelo.

3     Selecione Permitir encomendas de trabalhos sem conteúdo para permitir que os usuários peçam 
trabalhos sem anexar um arquivo de conteúdo.

4     Selecione Permitir anexo de arquivo para permitir que os usuários de conta anexem arquivos que estão 
faltando ou arquivos adicionais a um trabalho antes do trabalho ser enviado para produção.

5     Na lista suspensa Fluxo dos documentos de impressão do seu computador, escolha uma das opções.

Upload seletivo permite que você defina imagens e seqüências de texto como informações 
personalizadas, para que sejam exibidas com um valor diferente sempre que um trabalho for 
pedido. Se você não quiser selecionar essa opção, o Consumidor ainda pode pedir trabalhos de 
bancos de dados variáveis ou personalizados; contudo, o Consumidor será impedido de criar 
esses modelos.

Quando a caixa de seleção Permitir anexo de arquivo for selecionada, um arquivo de conteúdo 
pode ser anexado ao trabalho:

 Na janela Propriedades do trabalho, antes que o trabalho seja enviado pelo usuário de conta 
para o Carrinho de compras.

 Na janela Propriedades do trabalho que você e o usuário de conta podem acessar da janela 
Consultar pedidos.

Se um arquivo de conteúdo não foi incluído no pedido, o usuário de conta pode enviar o arquivo 
separadamente e você pode anexar o arquivo durante o estágio de produção.



Configuração de Conta

Web Services74

6     Na lista suspensa Endereços padrão para frete e cobrança, selecione uma das seguintes opções:

 Utilizar padrão do cliente — o endereço padrão é usado, conforme definido em Contas > Configuração 
de conta > Informações gerais > Frete e Cobrança.

 Conforme introduzido pelo usuário — o endereço é definido pelo usuário de conta durante o 
procedimento de pedido do trabalho.

Para definir os parâmetros de autenticação:

No painel Utilitários da janela Configuração de conta - Preferências, faça o seguinte:

1     Para exigir que as contas mudem as senhas regularmente, selecione Duração máxima da senha: botão de 
opção Dias e preencha o campo Dias. (o padrão é que a senha nunca expira).

2     Para fazer com que as senhas usem uma senha complexa, marque a caixa de seleção Forçar segurança com 
senhas complexas; a sua conta precisa criar uma senha que está de acordo com as seguintes regras:

 A senha precisa ter pelo menos sete caracteres.

 A senha precisa conter caracteres de três das seguintes quatro categorias:

 Caracteres em maiúsculas da língua inglesa (A a Z).

 Caracteres em minúsculas da língua inglesa (a - z).

 Dígitos (0 a 9).

 Caracteres especiais (por ex: !, $, #, %).

 A senha do usuário da conta é armazenada na forma criptografada no banco de dados.

Definição da Visualização de PDF

O recurso de Visualização de PDF permite que você e os seus usuários de conta visualizem o trabalho antes dele 
ser produzido. Isso é útil para verificar a precisão do trabalho.

Para definir a visualização de PDF:

1     No painel Visualização PDF da janela Configuração de conta - Preferências, selecione uma das seguintes 
opções na lista suspensa Arquivo de rodapé:

 Nenhum—nenhum rodapé é aplicado à visualização de PDF.

 Utilizar padrão do sistema — a visualização de PDF do padrão do sistema está definida no painel 
Visualização de PDF da janela Propriedades do sistema, que é acessada em Configuração do sistema > 
Básica > Geral.

 Selecione um dos rodapés de visualização de PDF listados que foi adicionado à lista. Para detalhes, 
consulte Etapa2.

2     Para adicionar opções de arquivo de rodapé ao menu suspenso, clique no link Arquivo de rodapé e efetue o 
download de imagens do rodapé.

3     Abra a lista suspensa Marca d'água, selecione uma das seguintes opções:

 Nenhuma—nenhuma marca d'água é necessária.
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 Utilizar padrão do sistema — use a marca d'água padrão do sistema, conforme definida no painel 
Visualização de PDF da janela Propriedades do sistema, que é acessada em Configuração do sistema > 
Básica > Geral.

 Personalizado—cria a marca d'água da conta. Ao selecionar Personalizado, você pode digitar no 
campo Texto de marca d'água e selecionar as opções das duas listas suspensas do campo Fonte.

Definição dos Detalhes de Auto-registro

O recurso Auto-registro é útil para situações de usuário novas e ocasionais. Esse recurso permite que os 
usuários acessem a sua home-page para entrar no site sem um nome do usuário e senha e realiza as atividades 
que você definiu para esses usuários. Esse “convidado” é necessário para registrar durante o processo de 
pagamento e completar o pedido através do serviço Cartão de Crédito.

Para permitir um fluxo de trabalho para um usuário convidado (usuário ocasional):

1     No painel Auto-registro na janela Configuração de conta - Preferências, selecione Habilitar fluxo de 
trabalho do convidado para permitir que um usuário convidado acesse o sistema; o campo Convidado 
Nome do caminho de acesso aparece.

2     Digite o URL que direciona o usuário convidado para a home-page do sistema.

3     Se você quiser a aprovação do supervisor sempre que um convidado entrar no sistema, marque a caixa de 
seleção Aprovação necessária.

a     Clique no link Contatos; a caixa de diálogo Contato do e-mail de aprovação é exibida.

b     Digite o endereço de e-mail da pessoa em sua organização que supervisiona o uso do convidado do 
sistema; uma mensagem de e-mail é enviada para este endereço e um aprovador pode aprovar ou 
recusar cada usuário convidado novo que se registra no sistema.

4     Se você não quiser aprovação do supervisor mas quiser receber um e-mail sempre que um usuário se 
registrar, marque a caixa de seleção Enviar mensagem de e-mail sempre que um usuário se registrar e 
desmarque a caixa de seleção Aprovação necessária.

a     Clique no link Contatos; a caixa de diálogo Contato do e-mail de aprovação é exibida.

b     Digite o endereço de e-mail da pessoa em sua organização que supervisiona o uso do convidado do 
sistema; uma mensagem de e-mail é enviada para este endereço informando que um usuário convidado 
se registrou no sistema.

Enviar mensagem de e-mail sempre que um usuário se registrar é selecionado automaticamente 
se você selecionar Aprovação necessária na etapa 3.
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Definição de Configurações de Preço

No painel Determinação de preços da janela Configuração de conta - Preferências, você define várias 
configurações de preço para cada conta.

Figura 19: Janela Configuração de conta - Preferências, painel Determinação de preços

Para definir o modo de determinação de preços da conta:

Você pode definir a determinação de preços para uma conta específica.

Na lista suspensa Modelo de preços por cliente, selecione uma das seguintes opções:

 Não definidos para este nível— você não quer ativar o modelo de determinação preços e quer que o 
sistema vá para o próximo modelo de determinação de preços na hierarquia de preços para ativação.

 Excel— para ativar o modelo de determinação de preços do consumidor e basear a determinação de preços 
em uma planilha de dados baseada em Excel. Para trabalhar com a opção de Excel, consulte trabalhar com a 
opção de determinação de preços do Excel: na página 76.

 Externo— para ativar o modelo de determinação de preços do consumidor e transferir os dados do trabalho 
para um sistema externo MIS que está integrado com o seu sistema. Para obter mais informações sobre 
como transferir informações para sistemas externos, consulte Integração de Web Services com Outros 
Sistemas na página 36. 

Para trabalhar com a opção de determinação de preços do Excel:

1     Na caixa suspensa Modelo de preços por cliente selecione Excel; o link Arquivo do Excel e a caixa suspensa 
aparecem.

2     Na lista suspensa Arquivo do Excel, selecione um arquivo Excel na lista.

3     Para adicionar os arquivos Excel à lista suspensa Arquivo do Excel:

a     Clique no link Arquivo do Excel; a caixa de diálogo Arquivos do Excel para determinação de preços 
aparece.

b     Envie um ou mais arquivos XLS válidos e clique em Continuar; os novos arquivos aparecem na caixa de 
diálogo Arquivos do Excel para determinação de preços.

c     Selecione os novos arquivos e clique em Selecionar arquivo; os novos arquivos aparecem na lista 
suspensa Arquivo do Excel.

4     Clique em Salvar.
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Para definir opções de determinação de preços:

Você pode definir as opções de determinação de preços que o usuário da conta encontra durante o processo de 
pedido de trabalho:

 Ocultar preço do cliente— impede que o usuário que está pedindo trabalhos veja o preço após solicitar 
uma cotação.

 Desabilitar data do frete— impede que o usuário que está pedindo trabalhos defina uma data da entrega.

 Permitir encomendas de trabalhos sem preço— permite o pedido de trabalhos, mesmo quando há um 
problema com a determinação de preços gerada pelo sistema. 

 Desabilitar preço do frete— você e os usuários de conta não verão o preço do frete. O sistema ignora o 
preço da entrega; o preço do frete e os impostos não são adicionados ao preço total e não são incluídos 
quando o custo é exportado para um arquivo Excel.

 Forçar centro de custo— exige que o usuário que está pedindo trabalhos inclua um nome de centro de 
custo durante o procedimento de pedido de trabalho.

 Forçar o código de referência— exige que o usuário que está pedindo trabalhos inclua um código de 
referência durante o procedimento de pedido de trabalho.

Para definir impostos da conta e frete:

Os impostos são definidos a nível do sistema. Quando os seus usuários de conta tiverem necessidades 
específicas de definição de impostos, você pode selecionar um imposto para cada conta, no nível da conta. Para 
obter mais informações sobre a definição de impostos, consulte Visão Geral do Precesso de Preços na 
página 184

Selecione uma opção na lista suspensa Imposto ao cliente.

Para definir os métodos de pagamento:

Você pode fornecer aos usuários da conta um ou todos os seguintes métodos de pagamento:

 PC (Pedido de compra) é o método de pagamento padrão:

a     Selecione PC (Pedido de compra); a opção Forçar número de PC é ativada, e PC (Pedido de compra) é 
adicionado à lista suspensa Método de pagamento padrão.

b     Para exigir que os usuários de conta digitem o número de PC durante o processo do pedido, selecione 
Forçar número de PC.

 Cartão de crédito (CC) permite que os usuários de conta paguem por seus serviços através de um serviço 
Cartão de Crédito. Para obter mais informações sobre o uso de pagamentos com cartão de crédito, 
consulte Adionando Fornecedores de serviço Web Services Cartão de Crédito na página 285. 

Selecione CC (Cartão de Crédito); O CC (Cartão de Crédito) é adicionado à lista suspensa Método de 
pagamento padrão e está disponível de acordo com a autorização de licença.
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 Débito Eletrônico Direto (DED) permite que os usuários de conta paguem por seus serviços através de um 
serviço Cartão de Crédito que suporta Débito Eletrônico Direto (DED).

Selecione DED (Débito Eletrônico Direto); DED (Débito Eletrônico Direto) é adicionado à lista suspensa 
Método de pagamento padrão e está disponível de acordo com a autorização da licença. Para obter mais 
informações sobre autorização de licença, consulte Definição da Integração de Cartão de Crédito na 
página 35.

No processo de pedido, os usuários da conta selecionam o método de pagamento que é mais adequado às 
atividades comerciais deles entre os sistemas de pagamento que você suporta.

Para definir o método de pagamento padrão:

Você pode definir um método de pagamento padrão que será usado para todos os processos de pedidos de 
conta, a menos que outro método seja selecionado. Os vários processos de pedido incluem Carrinho de compras, 
Catálogo, MailToPrint e Driver de impressora.

 Quando somente uma opção está listada no item suspenso Método de pagamento padrão, esta opção é 
automaticamente o método de pagamento padrão.

 Quando houver mais que uma opção na lista suspensa Método de pagamento padrão, você precisa 
selecionar o método de pagamento padrão.

Para definir um desconto de conta:

Você pode definir um desconto permanente para essa conta que será automaticamente aplicada ao calcular as 
cotações.

No campo Desconto, digite o valor do desconto.

Configuração das Janelas de Pedido do Trabalho da Conta

No painel GUI da janela Configuração de conta - Preferências, você define as janelas que aparecem quando os 
usuários de conta pedem trabalhos.

Para definir as janelas que a conta acessa ao criar um trabalho:

1     Na lista suspensa Página padrão Fazer pedidos, escolha a opção da página do trabalho que aparecerá 
quando o usuário da conta entrar no sistema.

 Página inicial— fornece ao usuário da conta o acesso direto às funções de pedido de trabalho e 
acompanhamento de trabalho.

 Visualização de modelo— fornece ao usuário da conta com uma lista de opções do modelo para 
pedidos de trabalho.

Os métodos de pagamento CC e DED só estão disponíveis após a instalação do módulo 
Exportação de dados. Para obter mais informações, consulte Definição Exportação de dados na 
página 35.
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2     Na lista suspensa Visualização de modelo padrão, selecione uma das visualizações de modelo padrão. Essa 
visualização aparecerá quando um usuário de conta quiser iniciar um trabalho com base em um modelo. 
Para obter mais informações sobre modelos, consulte Visão Geral do Catálogo na página 90. 

 Pasta raiz— define a pasta superior na biblioteca de modelos como a pasta que o usuário da conta 
acessa ao criar um trabalho de um modelo.

 Pasta específica— a link Pasta aparece, permitindo que você acesse a caixa de diálogo Escolher pasta. 
Selecione a pasta que o usuário de conta acessa ao criar um trabalho com base em um modelo.

 Catálogo— selecione um catálogo específico na biblioteca de modelos como o catálogo que o usuário 
da conta acessa ao criar um trabalho de um modelo. Selecione um catálogo na lista suspensa Catálogo.

Definição da Imagem Corporativa da Conta

No painel Imagem Corporativa da janela Configuração de conta - Preferências, você define a aparência das 
páginas da conta.

Para definir opções de imagem corporativa:

1     No painel Imagem Corporativa, selecione uma opção na lista suspensa Logotipos de clientes:

 Utilizar padrão do sistema— use Logotipo do fornecedor de impressão conforme definido em 
Configuração do sistema > Básico > Personalização da home-page. Para obter mais informações sobre 
personalização, consulte Personalização da Home-Page na página 21. 

 Selecione um dos logotipos listados.

2     Na lista suspensa Título do navegador, selecione uma das seguintes opções:

 Nome do Fornecedor de Impressão

 Nome do Cliente

O valor que você define em Título do navegador determina o nome que aparece nos seguintes locais:

 A dica que aparece no ícone Aplicativo na área de notificação localizada no lado inferior direito da tela.

 O nome do navegador que aparece na barra de título.

3     Na lista suspensa Skin, selecione uma das opções de Skin:

 Padrão— o skin padrão do sistema como definido em Recursos da loja > Skins. Para obter mais 
informações, consulte Edição do Design Final na página 253.

 Padrão do sistema—o skin de Web Services.

 Skin— selecione um skin personalizado para o aplicativo de conta.

4     Digite um URL para a Home Page com marca.

Logotipos de clientes permite que você adicione um logotipo de conta exclusiva no canto 
esquerdo superior da janela de conta. Isso é vantajoso quando uma conta específica decide que a 
aparência padrão do Web Services é adequada e a adição do logotipo da conta é suficiente.

Para adicionar logotipos à lista suspensa Logotipos do cliente, clique no link Logotipos do 
cliente e faça o download de imagens adicionais.
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Seleção de Grupos de Método de Frete para a Conta
Você pode selecionar grupos de métodos de frete entre os grupos de método de frete disponíveis que estão 
disponíveis no sistema. Esses grupos são disponíveis para os usuários de conta durante o processo de pedido de 
trabalho e o usuário da conta pode selecionar o método de frete a ser usado para um pedido de trabalho 
específico. Para obter mais informações sobre grupos de tipos de frete, consulte Definição de Transportadoras 
na página 59. 

Para permitir seleção de métodos de frete:

1     Selecione Contas > Configuração de conta > Informações gerais e clique em Grupos de método de frete; o 
painel Grupos de método de frete aparece.

2     Faça um dos seguintes:

 Para selecionar todos os métodos de frete:

i     Marque a caixa de seleção Todos os métodos de frete; todos os métodos de frete ficam disponíveis 
para os usuários da conta.

ii     Na lista suspensa Método de frete padrão, selecione um método de frete padrão. Este método será 
usado sempre que um método de frete não for selecionado para um pedido de trabalho particular. 

 Para selecionar um grupo de frete:

i     Desmarque a caixa de seleção Todos os métodos de frete.

ii     No campo Método de frete padrão, selecione um método de frete. 

iii    Os grupos de frete disponíveis se tornam ativos. Selecione os grupos do método de frete que você 
quer disponibilizar para a conta. 

iv     Na lista suspensa Método de frete padrão, selecione um método de frete padrão.

3     Clique em OK para salvar as configurações.

Se você não selecionar um método de frete padrão, o sistema usará o método padrão do sistema.
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Gerenciamento de Usuários
Esta seção descreve configurações adicionais que você pode definir para os usuários da conta, além das 
configurações básicas do usuário que você definiu ao criar a conta. Para obter mais informações sobre como 
definir usuários para uma nova conta, consulte Definição de Usuários para uma Nova Conta na página 68.

O gerenciamento de usuários inclui as seguintes atividades:

 Adição, desativação e exclusão de usuários.

 Modificação de configurações básicas de usuários.

 Atribuição de usuários a centros de custo de conta.

 Atribuição de usuários a departamentos de conta.

 Personalização das janelas de pedido de trabalho do usuário.

Para gerenciar usuários:

1     Selecione Contas > Configuração de conta > Usuários; a janela Usuários aparece. Consulte Figura 15 na 
página 68 

2     Para adicionar novos usuários, clique em Adicionar no painel Usuários. Para obter informações sobre como 
definir novos usuários, consulte Definição de Usuários para uma Nova Conta na página 68.

3     Para modificar as configurações básicas do usuário para um usuário existente, selecione o usuário do painel 
Usuários e faça as mudanças necessárias.

4     Marque a caixa de seleção Desabilitar conta de usuário para desativar temporariamente este usuário do 
acesso da conta.

5     Para excluir um uso da conta, selecione o usuário e clique no ícone Excluir.

6     Clique em Salvar para salvar as mudanças ou defina informações adicionais do usuário. Para obter mais 
informações, consulte definir informações adicionais do usuário: na página 81.

Para definir informações adicionais do usuário:

1     Por padrão, quando você define os usuários de conta, o endereço do usuário é definido como o endereço 
da conta. Contudo, você pode modificar o endereço do usuário:

a     Clique no link Editar endereço no painel Informações de contato; a janela Editar endereço aparece.

b     Modifique os campos conforme necessário.

c     Clique em Salvar.

Para obter informações sobre os tipos de usuários e outras configurações básicas do usuário, 
consulte Definição de Usuários para uma Nova Conta na página 68.



Configuração de Conta

Web Services82

2     Clique no link Atribuir do centro de custo para atribuir o usuário a um centro de custo; a caixa de diálogo 
Atribuição do centro de custo aparece.

Os centros de custo são definidos em Contas> Configuração de conta > Centros de custo. Para obter mais 
informações sobre centros de custo, consulte Definição dos Centros de Custo da Conta na página 85. Você 
pode atribuir um usuário de conta a um ou mais centros de custo. Durante o processo de compras, o preço é 
deduzido do centro de custo atribuído. Se o usuário tiver mais de um centro de custo, ele seleciona o centro 
de custo a ser usado para este pedido. O orçamento selecionado do Centro de custo é atualizado de acordo.

Para atribuir centro(s) de custo:

a     Na lista Contas Centros de custo, selecione um centro de custo ou alguns centros de custo entre os 
centros de custo que estão definidos para esta conta. Para atribuir todos os centros de custo, marque a 
caixa de seleção Todos os centros de custo.

b     Use o botão Adicionar ou Adicionar tudo para atribuir os centros de custo selecionados; os centros de 
custo aparecem na lista Centros de custo atribuídos pelo usuário.

c     Use o botão Remover ou Remover tudo para remover os centros de custo selecionados da lista Centros 
de custo atribuídos pelo usuário.

d     Clique em Fechar para salvar as configurações e para encerrar a caixa de diálogo.

3     Digite um endereço de IP no campo Filtro de IP para permitir que o usuário acesso o sistema somente de um 
computador específico.

4     Na lista suspensa Página fazer pedidos, selecione uma das seguintes opções:

 Utilizar padrão do cliente— o usuário da conta acessa a página padrão Fazer pedidos, conforme 
definido na conta Preferências. Para obter mais informações, consulte Configuração das Janelas de 
Pedido do Trabalho da Conta na página 78.

 Página inicial— o usuário da conta acessa a Página inicial ao efetuar logon no sistema.

 Modelo— o usuário da conta acessa a visualização do modelo ao efetuar logon no sistema.

5     Na lista suspensa Visualização do modelo, selecione uma das seguintes opções:

 Utilizar padrão do cliente— o usuário da conta acessa a visualização padrão Modelo, como definido em 
Preferências, ao efetuar logon no sistema.

 Pasta raiz— a pasta superior na lista Modelo é a pasta que o usuário da conta acessa ao iniciar um 
trabalho da biblioteca de modelos.

 Pasta específica— selecione uma pasta específica na lista Modelo como a pasta que o usuário da conta 
acessa ao iniciar um trabalho da biblioteca de modelos. Quando Pasta específica está selecionada, um 
link Pasta aparece, permitindo que você acesse a caixa de diálogo Escolher pasta.

 Catálogo— selecione um catálogo específico na lista Modelo como o catálogo que o usuário da conta 
acessa ao iniciar um trabalho da biblioteca de modelos. Quando Catálogo estiver selecionado, a lista 
suspensa Usuário Catálogo aparece e você pode selecionar um catálogo.

6     Para atribuir o usuário ao departamento de conta, selecione as opções da lista suspensa Departamento:

 Nenhum— se você não quiser atribuir o usuário a um departamento.

 Escolha um dos departamentos listados. Você pode adicionar departamentos à lista suspensa 
Departamento. Para obter mais informações sobre departamentos, consulte Gerenciamento dos 
Departamentos de Conta na página 84.

7     Clique em Salvar para salvar as configurações modificadas do usuário ou Reverter para cancelar as suas 
mudanças.
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Definição de Configuração de Grupos de Usuário
Você pode criar grupos de usuários dentro da organização da conta. Um usuário pode pertencer a mais de um 
grupo de usuário.

Para gerenciar grupos de usuário:

1     Selecione Contas > Configuração de conta > Grupos de usuário; a janela Configuração de conta - Grupos de 
usuário aparece.

2     Para adicionar um grupo de usuário:

a     No painel Grupos de usuários, clique em Adicionar; N° do novo grupo aparece na lista Grupos de 
usuários e no campo Nome do grupo na guia Geral.

b     Na guia Geral, digite um nome no campo Nome do grupo.

c     Se necessário, digite uma descrição.

3     Para remover um grupo de usuário:

a     Selecione um grupo de usuário.

b     Clique em Excluir; o grupo do usuário é removido da lista.

Para gerenciar os usuários de um grupo de usuário:

1     Selecione um grupo de usuário.

2     Clique na guia Usuários; a visualização Usuários aparece e é preenchida com todos os usuários na conta.

3     Para adicionar um usuário da lista de usuários à lista Usuários do grupo, clique duas vezes no nome do 
usuário ou selecione um nome de usuário e clique em Adicionar; o nome de usuário é transferido para a 
lista Usuários do grupo.

4     Para remover um usuário da lista Usuários do grupo, clique duas vezes no nome do usuário ou selecione o 
nome do usuário e clique em Remover; o nome do usuário é removido da lista Usuários do grupo.

5     Clique em OK para salvar as configurações.
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Gerenciamento dos Departamentos de Conta
Você pode definir departamentos na sua organização de conta e atribuir os usuários a cada departamento. Os 
departamentos são destinados a uso interno dos usuários da conta e não têm conseqüências com relação à sua 
empresa de impressão.

Para gerenciar departamentos:

1     Para a conta que você quer definir departamentos, selecione Contas > Configuração de conta> 
Departmentos; a janela Departmentos aparece. A janela lista os departamentos e o número de usuários 
atribuídos a cada departamento.

2     Para adicionar um novo departamento, digite o seu nome no campo Nome do departamento, e clique em 
Adicionar; o novo departamento é adicionado à lista Nome dos departamentos.

3     Para excluir um departamento, selecione o departamento e clique em Excluir; o departamento é excluído da 
lista Nome dos departamentos.

4     Para alterar um nome de departamento, selecione o departamento e digite o seu novo nome no campo Nome 
do departamento e clique em Atualizar. O nome do departamento atualizado aparece na lista Nome do 
departamento.

Para atribuir usuários de conta a departamentos:

1     Para a conta que você quer atribuir usuários, selecione Contas > Configuração de conta> Usuários; a janela 
Usuários aparece (consulte Figura 15 na página 68).

2     Na guia Geral da janela Usuários:

a     No painel Usuários, selecione o usuário que você quer atribuir.

b     Selecione um departamento na lista suspensa Departamento.

c     Clique em OK para salvar.

3     Repita Etapa2 para cada usuário de conta que você quer atribuir aos departamentos de conta.

Você pode importar e exportar listas de departamentos para a janela Departamentos, usando os 
links Importar e Exportar. Para obter mais informações sobre como importar e exportar bancos 
de dados, consulte Importação e Exportação dos Arquivos do Banco de Dados na página 10.
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Definição dos Centros de Custo da Conta
Você pode criar e gerenciar centros de custo e pode cobrar pedidos a centros de custo específicos atribuindo 
um orçamento. Quando você cria um centro de custo:

 O preço de todos os pedidos cobrados no centro de custo é deduzido do orçamento do centro de custo.

 Um administrador é avisado por e-mail quando o orçamento alcança um nível mínimo predeterminado.

 O aplicativo impede que os usuários cobrem pedidos que excederão o orçamento restante do centro de 
custo. Nesses casos, o usuário deve adiar o pedido até o orçamento ser atualizado, cobrar o pedido em 
outro centro de custo ou pagar com um cartão de crédito.

.

Para adicionar um centro de custo a uma conta:

1     Selecione Contas > Configuração de conta > Centros de custo; a janela Centros de custo aparece.

Figura 20: Janela Configuração de conta - Centros de custo

2      No painel Centros de custo, clique em Adicionar; a caixa de diálogo Adicionar centro de custo aparece.

3     Digite um nome do centro de custo e um código do centro de custo; clique em OK. O nomo do centro de 
custo e código aparecem no painel Centros de custo e campos Nome do centro de custo e Código do centro 
de custo da janela Centros de custo.

4     No campo E-mail do administrador, digite o endereço de e-mail do Fornecedor de impressão que recebe 
notificação com relação ao centro de custo específico.

5     (Opcional). Preencha informações adicionais sobre o centro de custo no campo Descrição.

6     Os campos adicionais do centro de custo se referem ao seu orçamento. Consulte Para ativar um orçamento 
do centro de custo: na página 86.

7     Clique em Atualizar para salvar o centro de custo.

Usar os centros de custo permite que os usuários da conta definam a estrutura econômica através 
de quais grupos de usuários podem pedir trabalhos. Portanto, os centros de custo são destinados 
para uso interno dos seus usuários da conta e não têm conseqüência com relação ao seu negócio.
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Para ativar um orçamento do centro de custo:

1     Selecione o centro de custo e a conta.

2     Por padrão, a caixa de seleção Ativar orçamento está selecionada. Se não estiver selecionada, selecione-a; o 
botão Configurar orçamento aparece.

3     Digite o nome do orçamento.

4     Clique em Configurar orçamento; a caixa de diálogo Configurar orçamento do centro de custo aparece.

5     Digite uma quantidade no campo Orçamento total e clique em OK; a soma aparece como Total. As 
quantidades de Orçamento utilizado e Orçamento restante são atualizadas automaticamente.

6     Digite uma quantidade no campo Orçamento mínimo do centro de custo. 

7     Clique em Atualizar para salvar as configurações.

Para gerenciar centros de custo:

1     Selecione uma conta no painel Contas e selecione um centro de custo no painel Centros de custo.

2     Para excluir o centro de custo:

a     Clique em Excluir; a caixa de diálogo Excluir centro de custo é exibida.

b     Clique em Sim para confirmar.

3     Modifique as informações do centro de custo, conforme necessário. Para obter informações, consulte Para 
adicionar um centro de custo a uma conta: e ativar um orçamento do centro de custo: e  na página 85.

Definição de Configurações de Notificação de E-mail
Você pode enviar as notificações de e-mail de uma fonte específica na sua organização para uma ou mais fontes 
na organização de conta. Esta seção descreve como definir notificações de e-mail a nível de conta. 

Você pode enviar notificações de e-mail quando os seguintes eventos do aplicativo ocorrerem:

 Confirmação do pedido— informando que você recebeu o pedido.
 O preço do trabalho foi alterado— informando que você mudou o preço da cotação.

 Trabalho enviado— informando à conta que você enviou o trabalho específico.
 Estoque abaixo do nível mínimo – informando à organização e à organização da conta que o número de 

cópias de um item específico no estoque caiu abaixo do nível definido como mínimo.
 Vencimento de trabalhos pré-encomendados— informando que o pedido específico feito anteriormente 

passou do tempo de fila alocado e foi automaticamente excluído.

 Vencimento de envio de trabalhos— informando que o pedido específico enviado superou o tempo de fila 
alocado e foi automaticamente excluído.

 Trabalho recebido na fila de aprovação do consumidor— informando que o trabalho chegou na fila de conta 
Aprovação.

Você pode definir as configurações de notificação de e-mail como um padrão para todas as suas 
contas em Configuração do sistema > Avançado > E-mail.
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Para definir as notificações de e-mail de conta:

1     Selecione Contas > Configuração de conta e clique em E-mail; a caixa de diálogo E-mail aparece.

2     Marque a caixa de seleção do evento para o qual você quer enviar uma notificação e clique no seu link 
Contatos; a caixa de diálogo E-mail aparece.

3     No painel Emissor, selecione um botão de opções Emissor ou clique em Outro E-mail e digite um endereço 
de e-mail válido.

4     No painel Destinatários, selecione os destinatários da mensagem de e-mail e/ou digite um endereço de e-
mail no campo Outro E-mail.

5     Repita Etapa2 para Etapa4 para cada evento de notificação.

6     Clique em OK para salvar todas as configurações e para fechar a caixa de diálogo E-mail.

7     Na janela E-mail, clique em OK para salvar as configurações.

Personalização dos Campos mais Antigos a Nível de Conta
O sistema Web Services permite que você personalize os campos de informações do pedido a nível de conta.

No nível do sistema, você pode:

 Ativar a personalização de campos a nível de conta.

 Definir os campos personalizados padrão para todas as contas.

Para personalizar os campos a nível do sistema:

1     Selecione Configuração do sistema > Avançado > Campos personalizados. 

2     Marque a caixa de seleção Ativar campos personalizados. 

3     Defina os campos de conta padrão e defina quais campos são obrigatórios. Para obter mais informações 
sobre a personalização de campos a nível do sistema, consulte Personalização de Campos na página 33.

Após você ter ativado a personalização de campos a nível de sistema, você pode personalizar outros campos de 
informação para cada uma de suas contas. No nível de conta, você pode marcar a caixa de seleção Usar as 
configurações padrão do sistema para a informação do pedido e usar as configurações padrão que estão 
definidas a nível de sistema ou você pode personalizar os campos para uma conta específica.

As configurações das notificações de e-mail padrão são definidas no nível do sistema em 
Configuração do sistema > Avançado > E-mail. Para usar esses padrões para a conta selecionada, 
marque a caixa de seleção Utilizar as configurações padrão do e-mail do sistema na janela E-
mail. Quando você cria uma nova conta, essa caixa de seleção é marcada por padrão,

Você pode personalizar os campos a nível de conta somente se tiver ativado essa opção a nível do 
sistema.
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Para personalizar os campos de informação do pedido:

1     Selecione Contas > Configuração de conta e clique em Campos personalizados; a janela Personalizar 
campos - Informações do pedido aparece. Se estiver marcada, desmarque a caixa de seleção Usar as 
configurações padrão do sistema para a informação do pedido e faça as seguintes tarefas na janela:

 Para editar uma legenda do campo, digite a nova legenda no campo Legenda do campo.

 Para alterar o pedido de campos, selecione o campo que você quer mover e clique em Mover para cima 
ou Mover para baixo até que o campo esteja localizado no novo destino.

 Para ocultar um campo da visualização do usuário da conta, desmarque a caixa de seleção Visível do 
campo. Para adicionar um campo à visualização do usuário, marque a caixa de seleção. 

 Para tornar um campo obrigatório, marque a caixa de seleção Obrigatório. Para tornar o campo não 
obrigatório, desmarque a caixa de seleção.

 Para definir um campo como campo de lista suspensa:

i     Na lista suspensa Tipo de campo, escolha Menu suspenso; o botão Editar lista aparece.

ii     Para adicionar as opções ao menu: clique em Editar lista. A janela Opções do campo personalizado 
aparece.

iii    Clique em Adicionar uma opção de campo personalizado e adicione um nome de opção ao 
campo.

iv     Clique em Adicionar; o nome de opção é adicionado à lista Opções do campo personalizado.

v     Continue as opções de adição, conforme necessário.

vi     Clique em Concluído para salvar as opções de menu e voltar para a janela Personalizar campos - 
Informações do pedido.

 Para definir um campo como o campo de texto livre, na lista suspensa Tipo de campo, escolha Texto 
livre.

2     Clique em Salvar para salvar todas as configurações.

3     Para redefinir as configurações, clique em Reverter.

4     Para restaurar as configurações padrão, clique em Reverter.

Definição do Processo de Pagamento de Conta na página 70.

Se você tiver definido os campos de pedido a nível de sistema (Configuração do sistema > 
Avançado > Campos personalizados), eles aparecem na janela Personalizar campos - Informações 
do pedido no nível da conta. Contudo, você pode editar os campos.



6
Configuração de Loja

O FreeFlow Web Services fornece a capacidade de configurar uma frente de loja on-line para os seus clientes 
navegarem e usarem para pedirem produtos de impressão. Este capítulo descreve como configurar frentes de 
lojas para os seus Consumidores.

 Visão Geral do Catálogo – uma visão geral dos tipos de catálogos suportados por Web Services e suas 
características.

 Criação e Gerenciamento de Catálogos de Super-loja – define os catálogos da Super-loja.

 Criação e Gerenciamento de Catálogos HTML – define e gerencia os catálogos de HTML.

 Gerenciamento da Biblioteca de Vendas Cruzadas - promove o volume de vendas relacionando as ofertas 
dos produtos relacionados às categorias de produtos.

 Gerenciamento da Biblioteca de Imagens - gerencia uma biblioteca de ativos de imagem para os trabalhos 
de informações variáveis.

 Gerenciamento da Biblioteca de Banco de Dados - gerencia uma biblioteca de arquivos de banco de dados 
de informações variáveis.

Para obter informações com relação ao gerenciamento da biblioteca de modelos, consulte Fluxo Empresarial de 
Trabalho na página 121.
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Visão Geral do Catálogo
Um dos objetivos principais do FreeFlow Web Services é permitir que os Consumidores façam os pedidos on-
line. Para este propósito você cria os catálogos. Um catálogo é uma coleção organizada de produtos que é usado 
pelo consumidor para localizar e pedir uma impressão.

O Web Services inclui dois tipos de catálogos:

 Super-loja - exibido para o Consumidor após o logon no aplicativo. O catálogo Super-loja pode ser 
organizado em categorias hierárquicas e permite que sejam pedidos trabalhos de modelos enviando os 
designs do Consumidor. A Super-loja fornece ferramentas de navegação poderosas e uma aparência 
personalizável. Ao pedir de uma Super-loja, o consumidor coloca os produtos em um carrinho de compras e 
finaliza com o conteúdo do carrinho de compras para fazer o pedido. 

 HTML - uma coleção de modelos que podem ser exibidos para o Consumidor após o logon em um 
aplicativo, enviado em um e-mail ou incorporado em um website. Ao pedir através de um catálogo HTML, o 
consumidor pede um trabalho por vez sem usar o carrinho de compras.

Você pode definir catálogos diferentes para contas diferentes do Consumidor e para usuários diferentes.

Catálogos de Super-loja
O catálogo de Super-loja fornece a capacidade de criar uma grande variedade de frentes de lojas com aparências, 
hierarquias e funcionamentos diferentes. 

O catálogo de Super-loja tem os seguintes recursos:

 Permite o pedido de modelos e envio de arquivos.

 Aparência personalizável, incluindo a grade de catálogo, planos de fundo e exibição de texto.

 Estrutura de categoria hierárquica – você tem controle total sobre a estrutura de uma Super-loja. Você pode 
colocar os modelos em uma lista plana ou pode organizar o catálogo em categorias que ajudarão o 
consumidor a navegar e melhoram a experiência com os pedidos. Pense na Super-loja como um 
supermercado e nas categorias como as prateleiras onde os produtos são organizados. 

 Ferramentas de navegação melhoradas – uma exibição de “migalhas de pão” mostrando o Consumidor 
através de qual hierarquia ele chegou na categoria atual e um painel opcional de navegação que pode ser 
usado para fornecer links que levam às categorias ou para filtrar listas longas de produtos.

 Capacidade de exibir mensagens que podem ser usadas para promoção de marketing, cartões de natal e ano 
novo e informações instrutivas.

 Capacidade de exibir e gerenciar uma lista de itens suspensas antes de colocá-las no carrinho de compras.

 Capacidade de promover venda de produtos relacionados à categoria que o Consumidor está procurando.

Quando você adiciona um modelo a um catálogo, o aplicativo cria um link para o modelo e o 
coloca no catálogo. Portanto, o mesmo modelo pode ser usado algumas vezes em catálogos 
diferentes, sem o duplicá-lo.
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Aparência da Super-loja

A aparência de uma Super-loja ou de suas categorias é definida pelo uso de um tema de layout. O aplicativo 
contém uma biblioteca de temas de layout que você pode usar ou modificar ou você pode criar um tema de 
layout do zero. O mesmo tema pode ser aplicado a todas as categorias de uma Super-loja ou você pode ter um 
tema diferente para cada e toda categoria. Quando uma nova Super-loja é criada, um tema de layout padrão é 
aplicado à Super-loja e a todas as suas categorias.

Um tema de layout controla os seguintes aspectos de um design de Super-loja:

 Layout de painel – os itens que o painel contém e os relacionamentos entre eles.

 Estrutura de lista – a estrutura da grade das categorias, produtos e itens de venda cruzada.

 Plano de fundo – o plano de fundo das categorias, produtos e itens de venda cruzada.

 Formatos de exibição de item – o formato das categorias individuais, produtos e caixas de itens de venda 
cruzada.

Layout do painel

O aplicativo chega com um número de layouts de painel predefinidos. Os layouts são codificados com cores e 
uma legenda é fornecida.

Figura 21: Layouts do painel

O layout do painel compreende uma combinação dos itens listados abaixo. Somente a área de itens é obrigatória 
e aparece em todos os layouts. 
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 Painel de navegação – essa seção será usada pelo Consumidor para navegar dentro do catálogo que você está 
preparando. 

 Mensagem – você pode usar essa área para adicionar mensagens de marketing e anúncios para promover 
uma campanha específica. 

 Carrinho de compras – um resumo do carrinho de compras que acompanha o Consumidor ao pedir um 
trabalho impresso.

 Área de itens – esta seção exibe os produtos que você oferece para o Consumidor. Você pode dividi-lo em 
algumas sub-categorias para acomodar exigências diferentes de usuários ou modelos diferentes e tipos de 
trabalho que você pode oferecer para o Consumidor. 

 Venda cruzada – você pode usar essa seção para promover produtos relacionados à categoria que o 
Consumidor está procurando. 

Estrutura de Lista.

Você pode definir a estrutura de grade (número de linhas e colunas) de:

 Categorias

 Produtos

 Venda Cruzada

Para cada uma das áreas, você pode controlar os seguintes atributos:

 O número de itens em uma linha (número de colunas).

 Altura do Item – a altura do item é predeterminada de acordo com um dos três tamanhos predefinidos: 
pequeno, médio e grande. Selecione a opção Personalizada, se você quiser digitar um valor de altura 
personalizado.

 O número de linhas.

Você tem que definir a estrutura para as categorias e aplicar essa estrutura aos produtos e áreas de venda cruzada. 

A estrutura de grade da área de itens e a área de Venda Cruzada nas imagens de miniatura é 
somente uma indicação de possibilidades. Essa estrutura pode ser modificada no assistente. 
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Planos de Fundo do Item

Você pode atribuir planos de fundo diferentes às categorias, produtos e itens de venda cruzada. O aplicativo 
chega com um número de planos de fundo e você pode enviar as suas próprias imagens de plano de fundo. 

Se você estiver preparando planos de fundo sem layout específico em mente, recomendamos uma largura de 
imagem com 500 pixels e altura de imagem com 200 pixels. Esse é um tamanho genérico que forneceria bons 
resultados. 

Se você estiver preparando planos de fundo para um layout específico, é melhor criar planos de fundo no 
tamanho necessário exato. A altura da imagem de plano de fundo deve ser 60, 120 ouo 240, a menos que você 
planeje uma altura personalizada. A largura do plano de fundo é variável e depende do número de itens em uma 
linha. 

A largura da área do item é de 610 pixels e o intervalo entre os itens é de 10 pixels, se N é o número de itens em 
uma linha:

Largura do item = (610 - 10 x (N-1)) / N

Ao definir o número de linhas de categorias e o número de linhas de produtos, considere os 
seguintes pontos para assegurar que você permite linhas suficientes:

 O número de linhas de produtos e categorias realmente exibidos na Super-loja pode ser 
ajustado automaticamente para manter o total balanceado.

Por exemplo, se duas linhas forem definidas para categorias e duas linhas para produtos, mas 
a exibição da Super-loja exigir somente uma linha de subcategoria em vez de duas, uma 
(terceira) linha de produto extra será exibido.

 Se um catálogo tem muitas sub-categorias em algumas de suas categorias e se o número de 
categorias e produtos excederem o número de células alocadas no layout, a Super-loja gerará 
uma página adicional para exibir as categorias e produtos que não apareceram na primeira 
página. Elas serão vistas pelo Consumidor somente se o Consumidor for para a próxima 
página.

Para reduzir as chances de subcategorias se movendo para uma segunda página, aloque um 
grande número de linhas às subcategorias. Dessa forma, se a categoria precisar de mais linhas de 
subcategoria, elas estarão disponíveis; e caso contrário, as linhas serão usadas pelos produtos.
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Portanto:

Layout de Itens e Detalhes

Você pode definir o layout de cada categoria, produto e item de venda cruzada. O layout controla a posição dos 
seguines itens:

 Título de item – uma seqüência de texto no estilo de título que pode exibir um atributo da categoria ou 
produto de acordo com a sua seleção.

 Descrição de item – uma seqüência de texto no estilo de descrição que pode exibir um ou dois atributos da 
categoria ou produto de acordo com a sua seleção.

 Miniatura – a miniatura do produto ou categoria.

 Envio de Arquivo e Botões de Seleção.

Para cada um dos tipos de itens, você também pode definir os seguintes parâmetros:

 Tamanho de miniatura – selecionado de uma lista de três tamanhos predefinidos ou definidos como um 
tamanho personalizado.

 Título – o atributo que é exibido no campo Título.

 Campo de texto 1 – o primeiro atributo que é exibido no campo Descrição.

 Campo de texto 2 – o segundo atributo que é exibido no campo Descrição.

 Links para sub-categorias – um parâmetro que aparece para os itens de categoria e controla se e quantos 
links para sub-categorias são exibidos no item de categoria.

Tabela 6: Largura de Imagem de Plano de Fundo

Número de Itens Largura de plano de fundo

2 300 pixels

3 197 pixels

4 145 pixels

5 114 pixels

6 94 pixels
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Catálogos HTML
Um catálogo HTML é uma coleção de modelos que pode ser salvo no formato HTML. Os catálogos HTML 
são planos (não possuem hierarquia) e permitem pedir trabalhos um por vez, sem o uso de um carrinho de 
compras. 

Os catálogos HTML podem ser criados e administrados por você ou pelo Consumidor.

Os catálogos HTML podem ser usados das seguintes formas:

 Você pode definir que um Consumidor verá o catálogo HTML como a página de pedido, após efetuar o 
logon no aplicativo.

 Você pode incorporar um catálogo HTML em outro website, como o website corporativo do Consumidor.

 Você pode enviar um catálogo HTML em uma mensagem de e-mail.

Os principais benefícios de usar catálogos HTML são:

 A habilidade de iniciar um pedido de fora do aplicativo, sem ou com a necessidade de efetuar logon.

 O fluxo de pedidos simples (sem usar o carrinho de compras) o torna especialmente adequado para 
usuários ocasionais, que não precisam pedir mais do que um trabalho por vez.

 O catálogo HTML, quando usado fora do aplicativo sem um logon, fornece um fluxo de pedido 
totalmente anônimo. Isto é, um Consumidor pode pedir um trabalho do catálogo HTML e paga com um 
cartão de crédito, sem registro ou logon.
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Criação e Gerenciamento de Catálogos de Super-loja
As seguintes seções descrevem como criar e definir um catálogo de Super-loja:

 Gerenciamento de Super-lojas

 Criação de uma Super-loja

 Adição de Produtos a uma Super-loja

 Aplicação de um Tema de Layout a uma Super-loja

Gerenciamento de Super-lojas
Você pode mudar de nome, excluir, copiar e mover Super-lojas e categorias. Para simplificar a explicação, as 
tarefas abaixo abordam categorias, mas podem ser aplicadas a uma Super-loja também, a menos que indicado o 
contrário.

Movimentação de uma Categoria

1     Selecione uma categoria.

2     Clique em  (Cortar).

3     Localize a Super-loja ou categoria para a qual você quer mover a categoria selecionada e clique em  
(Colar); a categoria é movida do local original para o novo. 

Cópia da Categoria

1     Selecione uma categoria.

2     Clique em  (Copiar).

3     Localize a Super-loja ou categoria para a qual você quer copiar a categoria selecionada e clique em  
(Colar); uma cópia da categoria original é criada no local novo. 

Renomear uma Categoria

1     Selecione uma categoria.

2     Clique em  (Renomear); a caixa de diálogo Renomear catálogo aparece.

3     Digite o novo nome.

4     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha e a categoria é renomeada.

Se você estiver copiando ou movendo uma Super-loja ou categoria entre contas, a única coisa 
que será movida será a estrutura e o layout, sem os produtos ou filas.
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Exclusão de uma Categoria

1     Selecione uma categoria.

2     Clique em  (Excluir); uma caixa de diálogo de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a caixa de diálogo fecha e a categoria é excluída.

Criação de uma Super-loja
Você começa criando uma nova Super-loja. Na maioria dos casos, você criaria categorias e, em seguida, 
preencheria a Super-loja e suas categorias com produtos - modelos e tipos de trabalho. Quando a estrutura da 
Super-loja estiver completa, você pode definir o seu layout, a aparência. Esta seqüência não é obrigatória - você 
pode iniciar com o layout e mover para criar e preencher categorias.

1     Selecione Contas > Configuração de loja; a visualização Catálogos é exibida.

2     Na lista de contas no lado direito da barra de títulos, selecione uma conta.

Figura 22: Lista de Seleção de Conta

3      No painel Catálogos, clique em Novo catálogo; a caixa de diálogo Adicionar catálogo aparece.

4     Digite um nome de catálogo e na lista Layout de catálogo, certifique-se de que a Super-loja está 
selecionada.

5     Clique em OK; a nova Super-loja aparece na lista Catálogos e a caixa de diálogo Informações gerais aparece.

6     Complete os campos Informações gerais e clique em OK. O título interno aparece como o nome de Super-
loja para o Consumidor.

7     Crie uma categoria:

a     Selecione o catálogo ou categoria na qual você quer adicionar categorias e clique em  (Nova 
categoria); a caixa de diálogo Informações gerais aparece.

b     Digite o nome da categoria, o título interno e a descrição.

c     Clique em Alterar para adicionar uma miniatura de categoria; o banco de imagem Categorias aparece. 

d     Selecione uma imagem ou envie uma nova imagem. Para obter mais informações sobre como enviar 
imagens, consulte Envio de Imagens na página 117.

e     Clique em Adicionar; a categoria é adicionada à Super-loja.
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8     Adicione mais categorias conforme necessário. 

Adição de Produtos a uma Super-loja
Você adiciona tipos e modelos à Super-loja e às suas categorias. Os Consumidores podem pedir trabalhos de 
impressão com base nos modelos ou podem enviar os seus próprios designs ao pedirem tipos de trabalho.

Você tem as seguintes duas opções para adicionar tipos de trabalho e modelos às Super-lojas:

 Adicionar produtos - selecione manualmente os tipos de trabalho e modelos que você quer colocar em uma 
Super-loja ou categoria específica.

 Adicionar consulta - preencha automaticamente uma Super-loja ou categoria com modelos. A consulta pode 
adicionar a uma Super-loja todos os modelos localizados em uma pasta específica ou encontrar todos os 
modelos que atendem certos critérios e adicioná-los a uma Super-loja.

Definição de Conteúdo de Super-loja usando a Opção de Adicionar 
Produtos

Para preencher a Super-loja com modelos ou tipos de trabalhos:

1     Selecione uma Super-loja ou categoria na lista Catálogos.

2     Clique na guia Conteúdo; a visualização Conteúdo aparece.

3     Clique em Adicionar produtos; a caixa de diálogo Adicionar produtos aparece.

4     Adicionar tipos de trabalho:

a     Selecione o botão de opção Tipo de trabalho; todos os tipos de trabalho ativados aparecem na lista de 
produtos.

b     Selecione um ou mais tipos de trabalho e clique em >; os tipos de trabalho aparecem na lista Produtos 

em.

5     Adicionar modelos:

a     Selecione o botão de opção Modelos; todos os modelos da conta aparecem na lista de produtos.

b     Selecione um ou mais modelos e clique em >; os modelos aparecem na lista Produtos em.

6     Clique em OK para salvar as configurações e fechar a caixa de diálogo; o tipo de trabalho e os modelos 
aparecem na lista Conteúdo.

Não há limite para o número de categorias que você pode adicionar ou para o número de níveis 
de hierarquia. 
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Definição de Conteúdo de Super-loja usando a Opção de Adicionar 
Consultas

Quando os Consumidores navegam para uma Super-loja, o sistema pode preencher automaticamente a Super-
loja com modelos. Para preencher dinamicamente uma Super-loja com modelos:

1     Selecione uma Super-loja ou categoria na lista Catálogos; a visualização Conteúdo aparece.

2     Clique em Adicionar consulta; a caixa de diálogo Detalhes da consulta aparece.

3     Crie uma consulta de conteúdo de pasta:

a     Digite uma etiqueta para a consulta no campo Etiqueta.

b     Deixe Minha conta selecionada na lista Conta.

c     Selecione uma opção na lista Pasta.

i     Todos - quando selecionado indica que a consulta será definida por critérios.

ii     Pasta raiz - os modelos são coletados na pasta raiz e de todas as pastas dentro dela.

iii    Todas as pastas do modelo do consumidor.

d     Clique em OK; a consulta aparece na lista Conteúdo.

4     Defina uma busca por consulta de critério:

a     Digite uma etiqueta para a consulta no campo Etiqueta.

b     Deixe Minha conta selecionada na lista Conta.

c     Deixe Tudo selecionado na lista Pasta.

d     Crie um critério de busca explícito:

i     Selecione o nome de busca na lista Campo. Os valores desse campo serão comparados ao critério 
de busca.

ii     Selecione um operador na lista Este. Este operador define quais valores atenderão os critérios.

iii    Selecione Explícito na lista Tipo. Isso indica que os critérios são baseados em um valor explícito.

iv     Digite um valor no campo Valor. Este é o valor ao qual os valores do campo são comparados.

Use a opção Conta original se você quiser que a consulta use os modelos de todas as contas na 
mesma conta original.
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e     Crie um critério de busca dirigido por usuário:

i     Selecione o nome de busca na lista Campo. 

ii     Selecione um operador na lista Este.

iii    Selecione Baseado no usuário na lista Tipo; a caixa de texto Valor se torna uma lista com os 
atributos de um usuário. Isso indica que o critério é baseado nos dados do usuário Consumidor que 
navega na Super-loja.

iv     Selecione um dos atributos na lista Valor. 

f     Clique em OK; a consulta aparece na lista Conteúdo.

Remoção de itens da Lista de conteúdo

Selecione um item na lista Conteúdo e clique em Remover; o item é removido da lista.

Exemplo:

Para encontrar todos os modelos que tem “marketing” como uma palavra-chave, a seguinte 
busca deve ser definida:

 Campo: Palavras-chaves

 Este: Como

 Tipo: Explícito

 Valor: marketing

Exemplo:

Para encontrar todos os modelos que foram criados pelo usuário Consumidor que fez logon, a 
seguinte busca deve ser definida:

 Campo: Autor

 Este: Como

 Tipo: Baseado no usuário

 Valor: Sobrenome
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Aplicação de um Tema de Layout a uma Super-loja
Uma Super-loja pode ter um único tema de layout aplicado a ela e a todas as suas categorias ou um tema de 
layout diferente aplicado a cada categoria. Os temas de layout podem ser selecionados de um número de temas 
de layout predefinidos, modificados ou criados de acordo com as necessidades. 

Aplicação de um Tema de Layout Predefindo a uma Super-loja

1     Selecione uma Super-loja ou categoria na lista Catálogo.

2     Clique na guia Layout; a visualização Layout aparece com uma imagem do layout padrão.

3     Clique em Selecionar; a caixa de diálogo Selecionar tema de layout é exibida.

4     Selecione um tema de layout e clique em Selecionar; a imagem de tema de layout aparece na visualização 
Layout.

Gerenciamento de Layouts

1     Selecione uma Super-loja ou categoria na lista Catálogo.

2     Clique na guia Layout; a visualização Layout aparece com uma imagem do layout padrão.

3     Para editar um layout:

a     Selecione o tema para editar e clique em Editar; o Assistente de Layout aparece.

b     Para trabalhar com o Assistente de Layout, consulte Uso do Assistente de Editar Tema de Layout na 
página 102.

4     Para criar um layout com base em um layout existente:

a     Selecione o layout para servir como base e clique em Copiar e editar; o Assistente de Layout aparece.

b     Para trabalhar com o Assistente de Layout, consulte Uso do Assistente de Editar Tema de Layout na 
página 102.

5     Para excluir um layout, selecione um layout e clique em Excluir; o layout é excluído.

Ao editar layouts, observe o seguinte:

 Não é possível editar o layout padrão.

 Os layouts que você está editando podem ser atribuídos a algumas Super-lojas, e editá-los 
afetará essas Super-lojas. Se você não tiver certeza sobre o efeito da mudança, pode ser 
melhor criar outro layout com base nesse layout e mudar o novo layout.
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Uso do Assistente de Editar Tema de Layout

Você pode usar o Assistente de Layout para projetar o layout para uma Super-loja. O assistente tem cinco etapas 
e conclui com Resumo do tema. Se qualquer uma das etapas não for completada, o assistente o envia à etapa 
incompleta antes que você saia do assistente.

1     Acesse a tela de gerenciamento de layout:

a     Selecione uma Super-loja ou categoria na lista Catálogo.

b     Clique na guia Layout; a visualização Layout aparece com uma imagem do layout padrão.

c     Clique em Selecionar; a caixa de diálogo Selecionar layout é exibida.

2     Clique em Novo; a caixa de diálogo Criar novo layout aparece na visualização Etapa 1: Selecionar o Layout do 
painel.

3     Selecione um layout do painel:

a     Selecione um layout.

b     Clique em Avançar; a visualização Etapa 2: Definir a estrutura da lista aparece.

4     Defina a estrutura da lista:

a     Para a estrutura da área de categorias, defina o número de itens em linha, o tamanho do item e o número 
de linhas.

b     Para a estrutura da área de produtos, marque a caixa de seleção Use a estrutura de área de categorias 
ou defina o número de itens em linha, o tamanho do item e o número de linhas.

c     Para a estrutura da área de venda cruzada, marque a caixa de seleção Use a estrutura de área de 
categorias ou defina o número de itens em linha, o tamanho do item e o número de linhas.

d     Clique em Avançar; a visualização Etapa 3: Selecionar o plano de fundo dos itens aparece.

5     Selecione o plano de fundo dos itens:

a     Envie mais imagens, se necessário. Para obter mais informações sobre como enviar imagens, consulte 
Envio de Imagens na página 117.

b     Selecione uma imagem de plano de fundo e clique em > adjacente a Itens da categoria; a imagem aparece 
no painel Itens da categoria.

c     Selecione uma imagem de plano de fundo e clique em > adjacente de Itens do produto; a imagem aparece 
no painel Itens do produto.

d     Selecione uma imagem de plano de fundo e clique em > adjacente a Itens da venda cruzada; a imagem 
aparece no painel Itens da venda cruzada.

e     Clique em Avançar; a visualização Etapa 4: Selecione o layout do item aparece.
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6     Selecione um layout para os itens:

a     Selecione uma imagem de Layout do item e clique no botão > adjacente a Itens da categoria; a imagem 
aparece no painel Itens da categoria.

b     Selecione uma imagem de Layout do item e clique no botão > adjacente a Itens do produto; a imagem 
aparece no painel Itens do produto.

c     Selecione uma imagem de Layout do item e clique no botão > adjacente a Itens de venda cruzada; a 
imagem aparece no painel Itens de venda cruzada.

d     Clique em Avançar; a visualização Etapa 5: Definir os detalhes dos itens aparece.

7     Defina o conteúdo detalhado dos itens:

a     Defina os itens de categoria:

i     Certifique-se de que a caixa de seleção da imagem está selecionada, se você quiser exibi-la. 
Selecione o tamanho da imagem e digite a altura e a largura se você tiver selecionado um tamanho 
personalizado.

ii     Certifique-se de que a caixa de seleção do título esteja marcada, se você quiser exibi-la. Escolha o 
campo para exibir no título, normalmente ele seria a categoria Nome.

iii    Certifique-se de que a caixa de seleção do primeiro campo de texto esteja selecionado, se você 
quiser que ele seja exibido. Escolha o campo para exibir no título, normalmente ele seria a 
categoria Descrição.

iv     Marque a caixa de seleção do segundo campo de texto, se você quiser ele exibido. Escolha o 
campo para exibir no título.

v     Selecione a caixa de seleção Incluir links a sub-categorias. Selecione o número de links para 
exibir. 

b     Repita o processo para itens do produto, com a exceção de Incluir links.

c     Repita o processo para itens de venda cruzada (se relevante para esse layout), com a exceção de Incluir 
links.

d     Clique em Avançar; a visualização Resumo de layout aparece.

8     Definir resumo de layout:

a     Clique em Alterar... Layout do painel para enviar uma imagem de miniatura do tema de layout criado 
recentemente. Essa imagem o ajudará a identificar esse layout no futuro. Para obter mais informações 
sobre como enviar imagens, consulte Envio de Imagens na página 117.

b     Digite um nome para o novo tema de layout.

c     Digite uma descrição para o novo tema de layout.

d     Digite as palavras-chave que identificam o novo tema de layout.

9     Clique em Concluir; a caixa de diálogo fecha e o novo layout é adicionado à lista.
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Definição da Área de Itens
Você pode definir os títulos que introduzem cada área de lista de item, incluindo a categoria, o modelo e as listas 
de tipo de trabalho. Uma categoria pode herdar as configurações de sua categoria original ou Super-loja, nesse 
caso você tem que marcar a caixa de seleção Usar a configuração da categoria original. 

1     Clique na guia Área de itens; a visualização Área de itens aparece.

2     Desmarque a caixa de seleção Usar a configuração da categoria original.

3     Digite um título para a seção de categorias da área dos itens.

4     Digite um título para a seção de modelos da área dos itens.

5     Digite um título para a seção de tipos de trabalho da área dos itens.

 

6     Marque a caixa de seleção Adicionar botão Enviar a nível de categoria e digite a legenda do botão.

7     Clique em Salvar 

Definição da Área de Venda Cruzada
Você pode definir o conteúdo da área de venda cruzada da categoria e adicionar itens de venda cruzada à 
categoria. Os itens de venda cruzada são armazenados em pastas localizadas na biblioteca de Vendas cruzadas. 
Para obter mais informações sobre Biblioteca de vendas cruzadas, consulte Gerenciamento da Biblioteca de 
Vendas Cruzadas na página 113.

1     Clique na guia Venda cruzada; a visualização Venda cruzada aparece.

2     Desmarque a caixa de seleção Usar as configurações da categoria original.

3     Digite um título de venda cruzada.

4     Clique em Selecionar; a caixa de diálogo Biblioteca de venda cruzada aparece exibindo as pastas de venda 
cruzada dessa conta. 

Se uma etapa não foi concluída, o assistente o envia à etapa antes de deixar que você conclua o 
procedimento.

Se a categoria contiver tipos de trabalho (permitindo que os Consumidores enviem os seus 
próprios designs), você pode decidir deixar que o usuário inicie o processo de envio do item de 
categoria, sem selecionar a categoria. A caixa de seleção Adicionar botão Enviar controla esse 
comportamento.

Você pode acessar Biblioteca de vendas cruzadas, e criar pastas adicionais de venda cruzada. 
Você também pode editar pastas de venda cruzada ou criar novas, diretamente dessa caixa de 
diálogo. Para obter mais informações sobre como gerenciar vendas cruzadas, consulte 
Gerenciamento da Biblioteca de Vendas Cruzadas na página 113.



105Guia do fornecedor de impressão

5     Selecione uma pasta de venda cruzada contendo itens adequados; no lado direito da caixa de diálogo, você 
pode ver o conteúdo da venda cruzada selecionada.

6     Verifique se a venda cruzada correta está selecionada e clique em Selecionar; a caixa de diálogo fecha e a 
venda cruzada aparece na visualização Venda cruzada.

7     Clique em Salvar.

Para remover os itens da venda cruzada da lista Venda cruzada, clique em Remover.

Definição do Painel de Navegação
Você pode definir o formato e o conteúdo do painel de navegação.

1     Clique na guia Navegação; a visualização Navegação aparece.

2     Desmarque a caixa de seleção Usar as configurações da categoria original.

3     Selecione uma das seguintes opções:

 Selecione Ocultar painel, se você não quiser exibir o painel Navegação para o Consumidor.

 Selecione Painel da categoria, se você quiser exibir o painel Navegação com os links diretos para as 
categorias.

 Selecione o painel ‘Redução por’, se você quiser exibir o painel Navegação com filtros que permitem a 
redução da lista de produtos exibidos.

4     Se você tiver selecionado Painel da categoria, selecione os links a serem exibidos das seguintes opções:

 Selecione Categorias do nível raiz, se você quiser exibir links para o primeiro nível de categorias na 
Super-loja.

 Selecione Categorias de nível atual, se você quiser exibir links para todas as categorias que são do 
mesmo nível da categoria que o Consumidor está visualizando.

 Selecione Todas as categorias e sub-categorias, se você quiser exibir links para todas as categorias na 
Super-loja.

5     Se você tiver selecionado Painel ‘Redução por’, selecione as opções que você quer fornecer para o seu 
cliente para filtrar. As opções possíveis são filtragem por:

 Autor

 Palavras-chaves

 Código de referência

 Assunto
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Adição de Mensagens
Você pode selecionar uma única mensagem para que seja exibida para os Consumidores ou algumas mensagens 
que são exibidas em rotação. As mensagens podem ser em formato de imagem (JPEG, GIF, GIF animado, PNG) 
ou HTML.

1     Clique na guia Mensagem; a visualização Mensagem aparece.

2     Desmarque a caixa de seleção Usar a configuração da categoria original.

3     Clique em Selecionar; a caixa de diálogo Selecionar mensagem aparece e exibe uma lista de mensagens.

4     Para adicionar mensagens à lista, se não for necessário, continue com Etapa5:

a     Clique em Adicionar mensagem; a caixa de diálogo Nova mensagem aparece.

b     Para adicionar uma imagem:

i     Selecione a opção Imagem e clique em OK; a caixa de diálogo Marketing aparece.

ii     Envie as imagens da mensagem para a caixa de diálogo Marketing. Para obter mais informações 
sobre como enviar imagens, consulte Envio de Imagens na página 117.

iii    Clique em Selecionar imagem; a imagem é adicionada à lista de mensagens Selecionar mensagem.

c     Para adicionar uma mensagem html:

i     Selecione a opção URL e clique em OK; a caixa de diálogo URL aparece.

ii     Digite uma mensagem Nome e URL.

iii    Clique em OK; a caixa de diálogo fecha e a mensagem HTML é adicionada à lista.

5     Para selecionar da lista existente de mensagens:

a     Marque uma ou mais caixas de seleção de mensagens Selecionar que você quer que apareça no painel de 
mensagens.

b     Clique em Selecionar; a caixa de diálogo fecha e as mensagens são selecionadas. 

Visualização da Super-loja ou Categoria
Você pode visualizar o catálogo criado, verificar a sua estrutura, layout e conteúdo.

1     Clique no link Visualizar; a caixa de diálogo Visualizar é exibida.

2     Verifique a Super-loja navegando pelas categorias.

3     Clique em Fechar para fechar a janela.

A largura das mensagens que aparecem na área de itens deve ser de 610 pixels. 

A largura das mensagens que aparecem à direita, abaixo do painel do carrinho de compras, deve 
ser de 190 pixels. 

Não há limite quanto à altura, mas a altura recomendada é de 100-200 pixels, para as mensagens 
que aparecem na área de itens e para as mensagens que aparecem à direita.
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Criação e Gerenciamento de Catálogos HTML
As seguintes seções descrevem como criar e definir um catálogo de Super-loja:

 Gerenciamento de catálogos HTML

 Criação de um Catálogo HTML

 Exportação de um Catálogo HTML

 Envio de um Catálogo HTML por E-mail

Gerenciamento de catálogos HTML
Você pode renomear ou excluir um catálogo HTML.

Renomear um Catálogo

1     Seleção de um catálogo HTML.

2     Clique em  (Renomear); a caixa de diálogo Renomear catálogo aparece.

3     Digite o novo nome.

4     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha e o catálogo é renomeado.

Exclusão de um Catálogo

1     Seleção de um catálogo HTML.

2     Clique em  (Excluir); uma caixa de diálogo de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a caixa de diálogo fecha e o catálogo é excluído.

As instruções nessa seção presumem que você esteja criando um catálogo HTML, adicionando 
modelos, configurando as suas propriedades e o exportando, em uma seqüência. Se você estiver 
realizando um dos estágios em um catálogo HTML criado anteriormente, certifique-se de 
selecionar o catálogo apropriado antes de fazer referência às instruções no estágio.
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Criação de um Catálogo HTML

1     Selecione Contas > Configuração de loja; a visualização Catálogos é exibida.

2     Na lista de contas no lado direito da barra de títulos, selecione uma conta.

Figura 23: Lista de Seleção de Conta

3     Clique em Novo catálogo; a caixa de diálogo Adicionar catálogo aparece.

4     Digite um nome de catálogo e na lista Layout de catálogo, selecione Catálogo HTML.

5     Clique em OK; o novo catálogo aparece na lista de catálogos.

Adição de Modelos em um Catálogo HTML

1     Clique em Adicionar modelos; a caixa de diálogo Escolher modelo aparece, exibindo os modelos da conta 
selecionada.

2     Navegue para um modelo e clique em Selecionar; o modelo aparece no painel Nome de catálogo. 

3     Repita Etapa2 para cada modelo adicional e clique em Fechar.

Para excluir um modelo de um catálogo HTML, selecione o modelo e clique em Remover modelo.

Definição de Parâmetros do Modelo de Catálogo HTML

O painel no lado direito da lista de catálogo exibe a visualização do catálogo HTML. Este painel exibe os 
modelos contidos no catálogo e suas propriedades, conforme serão exibidos no catálogo HTML exportado. A 
visualização não exibe o preço conforme será exibido no catálogo HTML, se definido.

1     Clique no link Editar que aparece sob cada modelo de catálogo HTML; a caixa de diálogo de configuração de 
modelo aparece.

2     Selecione Número máximo de cópias permitidas por pedido, para limitar o número de cópias que um 
usuário pode pedir desse modelo ao usar o catálogo.

 

A seleção do número máximo de cópias no catálogo HTML não afeta o número de cópias que 
podem ser pedidas do modelo fora do catálogo HTML.
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3     Para exibir o preço do modelo para um número fixo de cópias:

a     Marque a caixa de seleção Preço.

b     Selecione o número de cópias na lista.

c     Clique no botão Calcular; o preço é calculado e aparece na caixa de diálogo de configuação do modelo.

4     Para exibir o campo Formato, marque a caixa de seleção Formato. A informação padrão que aparece nesse 
campo é o nome do tipo de trabalho no qual o modelo é baseado.

a     Para alterar o texto que aparece no campo Formato, digite uma seqüência de texto diferente.

b     Para voltar para o texto padrão, clique no botão Padrão de formato.

5     Para exibir o tamanho do modelo que aparece no campo Dimensão, marque a caixa de seleção Dimensão.

a     Para alterar o texto que aparece no campo Dimensão, digite uma seqüência de texto diferente.

b     Para voltar para os detalhes do texto padrão, clique no botão Padrão de dimensão.

6     O campo de descrição do modelo exibe, por padrão, o nome do modelo. Para alterar o texto padrão que 
aparece no campo Descrição, digite uma seqüência de texto diferente.

7     Clique em OK para salvar as mudanças; os novos parâmetros aparecem nos detalhes de modelo de catálogo.

Definição das Propriedades de um Catálogo

Você pode controlar o fluxo de trabalho de pedido de trabalho do catálogo HTML definindo as propriedades 
do catálogo:

1     Clique em Propriedades; a janela Propriedades do catálogo aparece.

2     Defina Parâmetros de exibição.

a     Defina o tamanho da miniatura e o número de itens em uma linha.

b     Digite uma mensagem que aparecerá na parte superior do catálogo HTML.

O cálculo do preço é baseado no modelo de preço que foi definido para esse modelo. 

O texto no campo de dimensão não muda a dimensão do modelo.
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3     Defina Parâmetros do fluxo de trabalho:

a     Selecione uma opção de Aprovação:

i     Para que o trabalho seja enviado para aprovação antes de um pedido ser feito, marque o botão de 
opções O trabalho requer aprovação do supervisor....

ii     Digite o endereço de e-mail do aprovador ou clique no link Agenda de endereços e selecione um 
endereço em Agenda de endereços.

b     Defina as configurações de logon:

i     Para exigir que os usuários desse catálogo HML efetuem logon ao usarem o catálogo HTML fora 
do aplicativo, marque a caixa de seleção Solicitar logon do usuário.

ii     Se você quiser pedir desse catálogo sem efetuar logon (anonimamente), desmarque a caixa de 
seleção Solicitar logon do usuário e marque um perfil de logon padrão na lista Perfil de logon 
padrão.

A lista Perfil de logon padrão possui todos os usuários de conta, exibindo o tipo de usuário deles, o 
nome de logon e o primeiro e último nomes.

c     Defina as configurações de informações variáveis:

Essa opção define os dados padrão que preenchem os modelos e são destinados a salvar o tempo do 
usuário ao preencher os dados, reduzindo as chances de erros. Selecione a opção apropriada na lista 
Form Editor valores padrão.

 A última entrada – os modelos de dados variáveis serão preenchidos automaticamente pelos dados 
variáveis que foram inseridos quando os modelos de dados variáveis tiverem sido usados pela última 
vez.

 As entradas recentes – o aplicativo coleta os dados variáveis inseridos em cada modelo, quando ele 
foi pedido pelo catálogo HTML. Ao pedir o Consumidor pode selecionar desses registros ou digitar 
outros dados.

 O design original – o texto padrão nos campos de dados variáveis será o mesmo texto que foi 
inserido nos modelos no estágio de design.

Cada modelo pode ter as regras Aplicar campos que exigem aprovação especial do supervisor 
especificadas nas configurações Regras de fluxo de trabalho. Se essas regras tiverem sido 
definidas, elas anularão a configuração de aprovação do supervisor do catálogo HTML. Para 
obter mais informações sobre como configurar as Regras de fluxo de trabalho, consulte 
Gerenciamento da Política de Fluxo de Trabalho de um Modelo na página 153.

Quando a caixa de seleção Ask for User Login estiver desmarcada, qualquer usuário com acesso 
ao catálogo HTML pode pedir um trabalho. O aplicativo, contudo, exige que todos os trabalhos 
sejam associados a um usuário específico, portanto, você precisa selecionar o perfil de logon 
padrão, que será associado a todos os trabalhos pedidos desse catálogo HTML.
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d     Defina os parâmetros de pedido:

i     Para permitir que o Consumidor mude o nome gerado pelo sistema de um trabalho, marque a 
caixa de seleção Permitir modificação do nome do trabalho.

ii     Para exibir o campo de entrada Código de referência durante o procedimento de pedido de 
trabalho, marque a caixa de seleção Mostrar o campo de entrada do código de referência.

iii    Digite um Código de referência padrão, se necessário.

iv     Para exibir o campo de entrada Centro de custo durante o procedimento de pedido de trabalho, 
marque a caixa de seleção Exibir centro de custo.

v     Para permitir que o Consumidor associe arquivos ao pedido, marque a caixa de seleção Permitir 
anexos de arquivo.

e     Defina os parâmetros de Frete:

i     Para permitir que o Consumidor solicite uma data de frete diferente do padrão, marque a caixa de 
seleção Permitir modificação da data de frete.

ii     Selecione o número padrão de dias da confirmação de pedido para pedir o frete. 

iii    Para permitir que o Consumidor mude o endereço padrão de frete, marque a caixa de seleção 
Permitir modificação do endereço de frete.

Quando a opção Permitir modificação do endereço de frete for selecionada, mais duas opções são 
permitidas para seleção:

 Sempre aprovar endereço de frete – marque essa opção se você quiser que o Consumidor verifique 
e confirme o endereço do frete.

 Desativar o acesso à agenda de endereços – selecione essa opção para impedir que o Consumidor 
escolha o endereço do frete da agenda de endereços. 

f     Para permitir que o modelo Consumidor visualize um preço de trabalho durante o procedimento de 
pedido, marque a caixa de seleção Mostrar o preço ao usuário.

g     Para enviar os catálogos para os Consumidores por e-mail, digite os endereços de e-mail ou selecione 
os endereços da agenda de endereços. Para obter mais informações, consulte Envio de um Catálogo 
HTML por E-mail na página 112.

h     Clique em OK para salvar as configurações.

Em Parâmetros do pedido, você pode selecionar exibir o código de referência e os campos de 
entrada de centro de custos. Contudo, você força o uso desses campos em Contas > 
Configuração de contas > Preferências > Preços. Para obter mais informações, consulte 
Definição de Configurações de Preço na página 76.

É altamente recomendado desativar o acesso à agenda de endereços ao usar o catálogo HTML 
para aplicativos B2C (Business to Consumer). 



Configuração de Loja

Web Services112

Exportação de um Catálogo HTML

1     Selecione um catálogo HTML na lista de catálogos.

2     Clique em Exportar HTML; a caixa de diálogo Exportar propriedades HTML é exibida.

3     Defina as propriedades, se necessário. Para obter mais informações sobre as propriedades do catálogo 
HTML, consulte Definição das Propriedades de um Catálogo na página 109.

4     Clique em Exportar HTML; a caixa de diálogo Exportar catálogo HTML é exibida.

a     Clique com o botão direito no link do catálogo; um menu pop-up aparece.

b     Selecione a opção Salvar destino como...; a caixa de diálogo Salvar como aparece.

c     Navegue para a localização para salvar o catálogo e digite um nome de catálogo.

d     Clique em Salvar; o catálogo é salvo no local necessário e a caixa de diálogo fecha.

5     Clique em Fechar na caixa de diálogo Exportar catálogo HTML.

Você pode usar os catálogo HTML para incorporar no website do Consumidor ou em outro website.

Envio de um Catálogo HTML por E-mail

1     Selecione um catálogo na lista de catálogos.

2     Clique em Enviar MailToPrint; a janela Propriedades de envio MailToPrint aparece.

3     Defina as propriedades, se necessário. Para obter mais informações sobre as propriedades do catálogo 
HTML, consulte Definição das Propriedades de um Catálogo na página 109.

4     Digite os endereços de e-mail no campo E-mail do destinatário ou selecione da agenda de endereços.

5     Clique em Enviar MailToPrint; o catálogo é enviado para todos os destinatários de e-mail.

Para iniciar o pedido da mensagem de e-mail, os destinatários selecionam um modelo e clicam no link Iniciar 
pedido localizado sob o modelo.
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Gerenciamento da Biblioteca de Vendas Cruzadas
Você pode adicionar um painel Venda cruzada ao catálogo de seu consumidor. O painel Venda cruzada exibe 
produtos que você quer promover e ter uma relação com produtos que aparecem no painel Modelos do item.

Para acessar a biblioteca de imagens, selecione Contas > Configuração de loja, selecione a conta necessária e 
clique em Vendas cruzadas.

Gerenciamento de Vendas Cruzadas
Você pode eliminar e duplicar as vendas cruzadas.

Duplicação de uma Venda Cruzada

1     Selecione uma venda cruzada.

2     Clique em Duplicar; a venda cruzada é duplicada com um nome gerado automaticamente e uma caixa de 
diálogo confirmando a duplicação aparece.

3     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha.

4     Para renomear a venda cruzada duplicada:

a     Clique na guia Geral.

b     Digite um novo nome na caixa Nome da venda cruzada.

c     Clique em Salvar.

Exclusão de uma Venda Cruzada

1     Selecione uma venda cruzada.

2     Clique em Excluir; uma caixa de diálogo de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a caixa de diálogo fecha e a venda cruzada é excluída.

Criação e Preenchimento de Vendas Cruzadas

1     Clique em Novo...; a caixa de diálogo Editar venda cruzada aparece.

2     Clique na guia Geral; a visualização Geral aparece.

3     Digite um nome de venda cruzada, descrição e as informações adicionais conforme necessário.

4     Clique na guia Conteúdo; a visualização Conteúdo aparece.
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5     Preencha a venda cruzada com produtos, usando as opções Adicionar produtos e Adicionar consulta. 

Para obter mais informações sobre como adicionar produtos, consulte Definição de Conteúdo de Super-loja 
usando a Opção de Adicionar Produtos na página 98. 

Para obter mais informações sobre como adicionar consultas, consulte Definição de Conteúdo de Super-loja 
usando a Opção de Adicionar Consultas2 na página 99.

6     Clique em OK para salvar as configurações e fechar a caixa de diálogo; os produtos aparecem na lista de 
conteúdo Venda cruzada.

Remoção de um Produto de uma Venda Cruzada

1     Selecione uma venda cruzada; a visualização Conteúdo de venda cruzada é exibida.

2     Selecione um produto na lista de produtos e clique em Remover; o item é removido da lista.

Gerenciamento da Biblioteca de Imagens
A Biblioteca de imagens é utilizada para armazenar arquivos de imagens a serem utilizados em modelos de dados 
variáveis e trabalhos. Além disso, a biblioteca de imagens pode ser usada para fornecer imagens a serem usadas 
como ícones de pasta.

Os formatos suportados de imagem são os seguintes: JPG, JPEG, PDF, TIF, TIFF, EPS e PS.

Para acessar a biblioteca de imagens, selecione Contas > Configuração de loja, selecione a conta necessária e 
clique em Biblioteca de imagens.

Gerenciamento de Pastas
Quando você cria uma nova conta, o sistema gera automaticamente uma pasta Geral na conta. Você pode criar 
mais pastas na biblioteca de imagens para manter as imagens organizadas. Há somente um nível de pastas na 
biblioteca de imagens.

Criação de uma Nova Pasta

1     Clique em  (Nova Pasta); a caixa de diálogo Nova pasta aparece.

2     Digite o nome da pasta.

3     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha e a nova pasta é criada e adicionada à lista de pastas.
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Renomear uma Pasta

1     Selecione uma pasta.

2     Clique em  (Renomear); a caixa de diálogo Renomear pasta aparece.

3     Digite o novo nome.

4     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha e a pasta é renomeada.

Exclusão de uma Pasta

1     Selecione uma pasta.

2     Clique em  (Excluir); uma caixa de diálogo de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a caixa de diálogo fecha e a pasta é excluída.

Gerenciamento de Imagens
Você pode copiar, mover, excluir e renomear imagens. A maioria das operações na biblioteca de imagens pode 
ser realizada em várias imagens de uma vez. Para selecionar algumas imagens, use as teclas Shift ou Ctrl no 
teclado.

Mudança do Modo Exibição de Imagem

Você pode exibir as imagens como uma lista ou como miniaturas.

1     Para exibir uma visualização de miniaturas, clique em  (Visualizar miniaturas); a visualização muda para 
miniaturas.

2     Para exibir uma visualização de lista, clique em  (Visualizar lista); a visualização muda para lista.

Movimentação de uma ou mais Imagens Entre Pastas

1     Selecione uma ou mais imagens.

2     Clique em  (Cortar); o botão  (Colar) é ativado.

3     Localize a pasta na qual você quer mover a imagem e clique em  (Colar); as imagens são movidas da 
localização original para a nova. 

Criação de uma Cópia de uma ou mais Imagens em Outra Pasta

1     Selecione uma ou mais imagens.

2     Clique em  (Copiar); o botão  (Colar) é ativado.
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3     Localize a pasta para a qual você quer copiar a imagem e clique em  (Colar); uma cópia das imagens é 
criada no local novo. 

Renomear uma Imagem

1     Selecionar uma imagem.

2     Clique em  (Renomear); a caixa de diálogo Renomear imagem aparece.

3     Digite o novo nome.

4     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha e a imagem é renomeada.

Exclusão de uma ou mais Imagens

1     Selecione uma ou mais imagens.

2     Clique em  (Excluir); uma caixa de diálogo de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a caixa de diálogo fecha e as imagens são excluídas.

Download de uma ou mais Imagens

1     Selecione uma ou mais imagens.

2     Clique em  (Fazer download de imagens); uma caixa de diálogo Fazer download de arquivo aparece.

3     Clique com o botão direito no link apropriado; um menu pop-up aparece.

4     Clique em Salvar destino como; uma caixa de diálogo Salvar como aparece.

5     Navegue para o local onde você quer salvar as imagens e clique em Salvar.; a imagem (ou o arquivo ZIP) é 
salvo no disco. 

6     Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Fazer download de arquivo.

Quando somente uma imagem é selecionada, a caixa de diálogo contém dois links – um para 
fazer download do arquivo em seu formato original e um para fazer download do arquivo no 
formato ZIP. Quando mais de uma imagem for selecionada, a caixa de diálogo conterá somente 
um link para fazer download das imagens como arquivo ZIP.
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Envio de Imagens

1     Selecione a pasta para a qual você quer enviar as imagens.

2     Clique em Enviar imagens; a caixa de diálogo Enviar arquivo abre.

3     Para enviar somente um arquivo:

a     Clique em Procurar e selecione a imagem para enviar. 

b     Clique em Continuar; a imagem é enviada.

c     Clique em Fechar, para fechar a caixa de diálogo de envio; a imagem é adicionada para a biblioteca de 
imagens. 

4     Para enviar vários arquivos:

a     Selecione a opção Enviar arquivos múltiplos.

b     Clique em Continuar; a caixa de diálogo Envio por FTP abre.

c     Clique em Página e selecione Abrir site de FTP no Windows Explorer; o Windows Explorer abre.

d     Arraste e solte as imagens a serem enviadas para a janela de FTP.

e     Feche o Windows Explorer e as caixas de diálogo Envio por FTP.
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Gerenciamento da Biblioteca de Banco de Dados
Você pode armazenar arquivos de dados variáveis de formato CSV e TXT na biblioteca do banco de dados. Você 
pode associar esses arquivos enviados a alguns modelos de dados variáveis como um arquivo. Quando você 
atualiza um banco de dados, o arquivo de todos os modelos conectados é atualizado automaticamente.

Para obter mais informações sobre como usar um banco de dados armazenado em um modelo, consulte Fluxo 
Empresarial de Trabalho na página 121.

Para acessar a biblioteca de imagens, selecione Contas > Configuração de loja, selecione a conta necessária e 
clique em Bancos de dados.

Adição de um Banco de Dados à Biblioteca

1     Clique em Novo; a caixa de diálogo Enviar recurso aparece.

2     Navegue para um arquivo válido, selecione o formato de arquivo e clique em OK; o arquivo aparece na lista.

3     Mude o nome do banco de dados, se necessário.

4     Digite uma descrição.

5     Mude o esquema do banco de dados, se necessário:

a     Se a primeira linha do banco de dados contém os nomes de campo, marque a caixa de seleção A 
primeira linha contém nomes de campos. Isso indica para o aplicativo para não tratar a primeira linha 
como um registro no banco de dados.

b     Se um precisar mudar o título de qualquer um dos campos, digite um novo nome para o campo na 
coluna Legenda.

6     Clique em Salvar; as mudanças são salvas.

Verificação de um Banco de Dados
Você pode verificar quais modelos estão associados a um banco de dados.

1     Selecione um banco de dados.

2     Clique em Modelos vinculados; a lista de modelos com link aparece.

3     Selecione um dos modelos; os atributos dos modelos aparecem à direita. 

Exclusão de um Banco de Dados

1     Selecione um banco de dados.

2     Clique em Excluir; uma caixa de diálogo de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a caixa de diálogo fecha e o banco de dados é excluído. 
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Atualização de um Banco de Dados
Para atualizar um banco de dados, você pode enviar um novo banco de dados para substituí-lo. É importante 
certificar-se que você envia um banco de dados com o mesmo número e formato de campos.

1     Selecione um banco de dados.

2     Clique em Editar; a caixa de diálogo Enviar recurso aparece.

3     Navegue para um arquivo válido, selecione o formato de arquivo e clique em OK; uma mensagem 
confirmando o envio com êxito aparece.

4     Clique em OK; o banco de dados é substituído e atualizado em todos os modelos associados.
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7
Fluxo Empresarial de Trabalho

Este capítulo descreve a infraestrutura do Fluxo Empresarial de Trabalho de FreeFlow Web Services. Esta 
infraestrutura permite que você defina joblets, tipos de trabalho, grupos de tipos de trabalho e modelos. 

Este capítulo é composto das seguintes seções:

 Visão Geral – fornece uma visão geral do conceito e das entidades do Fluxo empresarial de trabalho.

 Joblets – fornece uma visão geral dos joblets e instruções detalhadas sobre o gerenciamento de joblets. 

 Tipos de Trabalho – fornece uma visão geral dos tipos de trabalho e dos grupos dos tipos de trabalho, 
instruções detalhadas sobre o gerenciamento e a criação de tipos de trabalho e as instruções sobre o 
gerenciamento de grupos de tipos de trabalho.

 Modelos – fornece uma visão geral dos modelos e instruções detalhadas sobre a criação e o gerenciamento 
de modelos. 

 Criação de Modelos de Dados Variáveis – fornece uma visão geral e instruções detalhadas sobre a criação de 
modelos de dados variáveis, uso da ferramenta Upload seletivo e o Form Editor.
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Visão Geral
Os seus Consumidores usam o Web Services para fazer pedidos de impressão. Para ajudá-los a pedir trabalhos de 
uma forma conveniente e eficaz, você tem que definir:

 Os tipos de trabalhos que você, como Fornecedor de Serviços de Impressão, pode produzir.

 As opções de impressão e acabamento possíveis para esses trabalhos.

 O quadro de tempo para produzir esses trabalhos.

 As quantidades de pedidos permitidas.

 O preço do trabalho. 

Você começa definindo quais joblets e opções de joblets deve suportar, na sua instalação impressora ou 
terceirizando para suas outras instalações. Um joblet é uma entidade que especifica as opções relacionadas para 
uma impressão específica ou recurso de acabamento. Por exemplo, cores de impressão, tamanho ou dobra de 
página. Usando os joblets, você controla quais opções são disponibilizadas para o Consumidor ao pedir um tipo 
de trabalho específico. 

Uma vez que os joblets sejam configurados, você pode definir os tipos de trabalho. Um tipo de trabalho define 
um conjunto de características para um tipo de trabalho que a sua instalação fornece, como cartões de visita, 
brochuras ou cartões postais. Os tipos de trabalho ajudam os Consumidores a definirem o que ele precisa pedir, 
sem ter que fazer decisões demais. Eles também permitem que você defina tempos de resposta, quantidades e 
preços e, mais importante, o fluxo de produção na fase final. 

Os Consumidores fornecem conteúdo (envio de arquivos) e usam os tipos de trabalho para definir as 
propriedades do trabalho a serem impressas com este conteúdo.

Um modelo é criado ao enviar conteúdo (um arquivo) e anexar um tipo de trabalho a ele. Os modelos são úteis 
quando pedidos repetidos do mesmo conteúdo são esperados. Ao criar um modelo, você pode limitar as seleções 
de opção de impressão ao que é necessário para este modelo específico, além de simplificar o processo de 
pedidos para o Consumidor. Por exemplo, se os Consumidores precisarem pedir repetidamente a mesma 
brochura, podem usar uma das seguintes opções:

 Sempre que precisarem pedir a brochura, precisam enviar a brochura e selecionar todas as opções de 
impressão apropriadas.

 Peça a brochura uma vez e sempre que ela for preciso novamente, consulte o trabalho pedido anteriormente 
e refaça o pedido.

 Crie um modelo da brochura. O modelo pode ser adicionado ao catálogo de itens para pedidos e sempre que 
precisarem dele, podem pedi-lo do catálogo sem ter que enviar o conteúdo novamente ou especificar as 
opções de impressão. 

Você usa os grupos de tipos de trabalho se quiser limitar o acesso dos Consumidores a tipos de trabalho 
específicos. Para obter mais informações sobre grupos de tipos de trabalho, consulte Grupos de tipos de trabalho  
na página 147.



123Guia do fornecedor de impressão

Joblets
O sistema chega com um número de joblets predefinidos e você pode definir mais joblets conforme necessário. 
Cada joblet é responsável por um atributo de impressão ou processo de acabamento específico e, para cada um, 
você pode definir opções específicas e personalizar nomes e ícones. 

Você precisa desativar (ou remover) joblets que não são pertinentes para o seu negócio, adicionar joblets 
faltando e, para cada joblet, especificar todas as opções possíveis. Por exemplo, se só imprimir trabalhos preto e 
branco e trabalhos coloridos em quadricromia, certifique-se de ter somente opções de cores em quadricromia e 
preto e branco especificadas. Se, além disso, você imprimir trabalhos usando preto com uma cor pontual, 
adicione essa opção também. 

Você pode personalizar o nome e ícone das opções de joblet como exibido para o Consumidor. Além disso, 
você pode decidir ter a mesma opção duas vezes com nomes e ícones diferentes. Por exemplo, você pode ter 
duas opções para cor em quadricromia, uma chamada “CMYK” e usada em tipos de trabalho destinados para 
públicos profissionais e outra chamada “Quatro cores” e usada em cartões de visita. 

É possível personalizar a descrição de cada joblet - essa descrição se torna a explicação da opção padrão para 
ser exibida para o Consumidor durante o pedido.

Ao definir os tipos de trabalho, você selecionará quais joblets e opções de joblet são apropriadas para cada tipo 
de trabalho. 

 

Tabela 7: Joblets padrão (Folha 1 de 2)

Nome do joblet Descrição Mandatório

Laminação Define as opções de tipo de laminação e dos lados. Para 
obter mais informações, consulte Laminação na 
página 127.

Não

Número de páginas Determina o número máximo e mínimo e páginas em 
um trabalho. Para obter mais informações, consulte 
Número de páginas na página 128.

Sim

Papel Determina os tipos de papel que estão disponíveis para 
um tipo de trabalho. Para obter mais informações, 
consulte Papel na página 128.

Sim

Dobras Determina as opções de dobra. Para obter mais 
informações, consulte Dobras  na página 128.

Não

Encadernação Determina o tipo de encadernação e opções de 
encadernação. Para obter mais informações, consulte 
Encadernação na página 128.

Não

Dimensão da página Determina a dimensão da página do trabalho. Para 
obter mais informações, consulte Dimensão da Página  
na página 129.

Sim

Cores Determina se um trabalho tem um lado ou dois e as 
cores de impressão. Para obter mais informações, 
consulte Cores  na página 130.

Sim
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Gerenciamento de Joblets
Para acessar a biblioteca de joblets, selecione Configurações de impressão > Fluxo Empresarial do Trabalho > 
Joblets; a biblioteca Joblets aparece. Use essa biblioteca para gerenciar joblets.

Figura 24: Biblioteca de Joblet

Intercalado Determina se a intercalação está ativa ou não. Para 
obter mais informações, consulte Intercalado  na 
página 130.

Não

Perfuração Determina os parâmetros de perfuração, como o 
número, posição e tamanho dos orifícios. Para obter 
mais informações, consulte Perfuração  na página 131.

Não

Numeração Determina os parâmetros de numeração, como o tipo 
de numeração e onde os números aparecem. Para obter 
mais informações, consulte Numeração  na página 131.

Não

Tabela 7: Joblets padrão (Folha 2 de 2)

Nome do joblet Descrição Mandatório
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Renomeando de um joblet

1     Na biblioteca Joblet, selecione um joblet.

2     Clique em Renomear; uma caixa de diálogo Renomear o joblet abre.

3     Digite o novo nome e clique em OK; o joblet é renomeado.

Renomear um Joblet

Você pode eliminar somente os joblets que adicionou (marcados como Genéricos na coluna Tipo).

1     Na biblioteca Joblet, selecione um joblet genérico.

2     Clique em Excluir; uma caixa de diálogo Remover joblet abre. Se o joblet estiver sendo usado em tipos de 
trabalhos e modelos, aparecem uma lista de tipos de trabalhos e modelos e uma caixa de seleção para 
remover permanentemente o joblet dessas entidades.

3     Marque a caixa de seleção Remover permanentemente.

4     Clique em Sim; o joblet é excluído e removido de todos os tipos de trabalho e modelos que o usam.

Desativar um Joblet

1     Desmarque a caixa de seleção de ativação do joblet; uma caixa de diálogo Desativar joblet abre. Se o joblet 
estiver sendo usado em tipos de trabalhos e modelos, aparecem uma lista de tipos de trabalhos e modelos e 
uma caixa de seleção para desativar temporariamente o joblet dessas entidades.

2     Selecione a caixa de seleção Desativar temporariamente.

3     Clique em Sim; o joblet é desativado da biblioteca e oculto em todos os tipos de trabalho e modelos que o 
usam.

Criação de um Novo Joblet

1     Na biblioteca Joblet, clique em Novo; a caixa de diálogo Criar joblet genérico aparece 

2     Digite o nome de joblet e clique em OK; a caixa de diálogo fecha, um novo joblet é criado e aberto.

Edição de um Joblet

1     Na biblioteca Joblet, selecione um joblet.

2     Clique em Editar; a janela de edição de joblet é exibida com a guia Opções selecionada.
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Alteração de uma Descrição de Joblet

1     Clique em Descrição; a guia Descrição é exibida.

2     Digite um texto descritivo.

3     Clique em Salvar para salvar as mudanças.

Adição de uma Opção de Joblet

1     Clique em Opções; a guia Opções é exibida.

2     Clique em Adicionar; uma nova opção é adicionada ao fundo da lista.

3     Digite um nome para a opção.

4     Digite ou selecione os valores apropriados.

5     Clique em Alterar a miniatura para adicionar um ícone à opção; a caixa de diálogo Miniaturas abre.

6     Selecione uma imagem ou envie uma nova imagem.

7     Clique em Salvar para salvar as mudanças.

Ativação de uma Opção de Joblet

1     Marque a caixa de seleção da opção; a opção é ativada em todos os tipos de trabalho e modelos que a usam.

2     Clique em Salvar para salvar as mudanças.

Desativação de uma Opção de Joblet

1     Marque a caixa de seleção da opção; uma caixa de diálogo de confirmação abre.

2     Clique em Sim para confirmar; a opção é desativada e oculta em todos os tipos de trabalhos e modelos que a 
usam.

3     Clique em Salvar para salvar as mudanças.

Exclusão de uma Opção de Joblet

1     Selecione uma opção.

2     Clique em Excluir; uma caixa de diálogo de confirmação abre.

3     Clique em Sim para confirmar; a opção é removida do joblet e de todos os tipos de trabalhos e modelos que 
a usam.
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Alteração da Seqüência das Opções de Joblet

1     Selecione uma opção.

2     Clique em Mover para cima ou Mover para baixo; a opção é movida para cima ou para baixo na lista.

3     Clique em Salvar para salvar as mudanças.

Tipos de Joblet
A seguinte seção lista os joblets no sistema e suas descrições.

Laminação

O joblet Laminação determina o tipo da laminação e se a laminação é aplicada a um ou dois lados do trabalho 
de impressão. Você pode mudar o nome dos lados da opção e as opções de tipo conforme eles são exibidos 
para o Consumidor.

 

 

Tabela 8: Opções de lados da laminação

Opção Descrição

Lados Os lados no trabalho de impressão onde a laminação é aplicada. Valores válidos são:

 Frontal

 Verso

 Ambos

Tabela 9: Opções de tipo de laminação

Opção Descrição

Textura A textura do filme de laminação aplicado. O sistema é fornecido com uma lista 
de texturas de laminação popular, que podem ser editadas de acordo com

Temperatura A maneira na qual a laminação é aplicada ao trabalho de impressão. Valores 
válidos são:

 Quente

 Frio

Espessura A espessura do filme de laminação.
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Número de páginas

O joblet do número de páginas determina o número mínimo e máximo de páginas para um trabalho de 
impressão. 

O número de páginas é um joblet obrigatório.

Papel

O joblet Papel determina os tipos de papel que estão disponíveis ao definir um modelo ou tipo de trabalho. A 
lista de papéis na qual você pode escolher é derivada do papel definido nas configurações da gráfica e portanto 
não tem opções próprias. O papel é um joblet obrigatório.

Dobras

O joblet Dobras determina as opções de dobras de página que você disponibiliza no sistema. O joblet vem com 
uma grande seleção de dobras padrão.

Encadernação

O joblet Encadernação determina o tipo de encadernação a ser usado no trabalho de impressão, assim como as 
opções a serem aplicadas no método de encadernação selecionado. Isso significa que, uma vez que você seleciona 
o método de encadernação, você precisa escolher quais opções dentro do método quer usar.

Tabela 10: Opções de encadernação (Folha 1 de 2)

Opção Descrição

Grampeamento Use o grampeamento para encadernar o trabalho de impressão. As opções de 
grampeamento incluem:

 Tipo

 Número

 Posição

Encadernação com espiral Encaderne inserindo os dentes de um item espiral plástico flexível através dos 
orifícios furados ao longo da extremidade de uma pilha de papel. As opções de 
encadernação com espiral incluem:

 Tipo

 Espessura

 Cor

 Posição
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Dimensão da Página

O joblet Dimensão da página determina as dimensões do tamanho da página plano, significando o tamanho da 
página antes da dobra ser aplicada.A dimensão da página é um joblet obrigatório.

Encadernação sem costura São as folhas de encadernação que foram presas na lombada e são mantidas à 
capa por cola. As opções de encadernação sem costura incluem:

 Tipo

 Posição

Encadernador Encaderne papéis usando dobradores com anéis. As opções de encadernação 
incluem:

 Dimensão

 Cor

Encadernação Térmica Encaderna os papéis fundindo-os com calor uma fita à lombada. As opções de 
encadernação incluem:

 Cor

Tabela 10: Opções de encadernação (Folha 2 de 2)

Opção Descrição
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Cores

O joblet Cores determina as cores que estão disponíveis para cada lado do trabalho de impressão. A cor é um 
joblet obrigatório.

Intercalado

Determina se a intercalação está ativa ou não. O joblet Intercalado não tem outras opções.

Tabela 11: Opções de cores

Opção Descrição

Lado O lado no qual as definições de cores se aplicam. Valores válidos são:

 Frontal

 Verso

 Ambos

Cor As cores que estão disponíveis para cada lado. Valores válidos são:

 Preto e branco (P&B)

 Cor

 Cores pontuais
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Perfuração

Determina se a perfuração é suportada ou não no trabalho e nesse caso, quais parâmetros são usados.

Numeração

Determina os parâmetros de numeração, como o tipo de numeração e onde os números aparecem.

Tabela 12: Opções de perfuração

Opção Descrição

Número de furos

Raio da perfuração

Posição A localização onde os orifícios são perfurados. Valores válidos são:

 Superior

 Esquerda

 Inferior

 Direita
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Tipos de Trabalho
Você cria tipos de trabalho para definir um conjunto de características para trabalhos típicos que a sua instalação 
fornece e para especificar o fluxo de produção desses tipos de trabalhos após eles serem pedidos e chegar na 
gráfica. Os Consumidores usam os tipos de trabalho para definirem o que precisam pedir, sem precisarem tomar 
decisões demais.

Na biblioteca do tipo de trabalho, você pode gerenciar duas classes do tipo de trabalho para trabalhos simples e 
que não estão em papel. 

 Classe de tipo de trabalho simples – destinada para componentes únicos e trabalhos de arquivos únicos, 
como papéis timbrados, cartões de visitas, cartões postais etc. 

 Classe de tipo de trabalho que não estão em papel – destinados para itens como canetas ou canecas, que 
podem com ou sem impressão. 

Também há um módulo complementar (Conjunto de livro) para lidar com tipos de trabalhos de vários 
componentes. O Conjunto de livro é gerenciado em uma tela separada e abordado em um capítulo separado. Para 
obter mais informações sobre o Conjunto de livro, consulte Conjunto de livro na página 299.

Os principais benefícios de usar os tipos de trabalho são:

 Uma experiência facilitada e simplificada para o consumidor. 

 A habilidade de automatizar o fluxo empresarial e fornecer preços orientados às empresas. 

Para resumir, os tipos de trabalhos são predefinições de atributos de trabalhos para o Consumidor e para a fase 
final. Os seguintes exemplos ajudam a explicar o conceito dos tipos de trabalhos e a sua importância.

Exemplo: Experiência Simplificada para o Consumidor

Um usuário Consumidor quer pedir um cartão postal. O usuário envia um arquivo e agora tem que especificar a 
intenção do trabalho (definir como imprimir e acabar o trabalho). Na ausência de configurações predefinidas, o 
usuário terá que responder a dúzias de perguntas: 

 Com que cores imprimir o trabalho.

 Com que papel imprimir, entre uma seleção de dúzias ou até mesmo centenas de opções.

 Que tipo de encadernação usar (se houver), que tipo de laminação usar (se houver).

 Se é necessário numeração etc.

O usuário está escolhendo entre um grande número de opções, muitas das quais não são válidas para cartões 
postais. Criar uma predefinição para cartões postais permitirá que você elimine todas as opções inapropriadas e 
reduza o processo de especificação do trabalho.

Exemplo: Automação do Fluxo Empresarial

Na ausência de predefinições, você não pode diferenciar, com antecedência, entre cartões de visita simples e 
brochuras de alta qualidade, assim não pode definir que o prazo padrão para entregar cartões de visita é de 4 
horas e o de entregar brochuras ou panfletos é de 4 dias. Você não pode definir que os cartões de visita sejam 
impressos em um dispositivo digital padrão de qualidade, enquanto que as brochuras são impressas em uma 
máquina de alta qualidade. Você terá dificuldade para encontrar uma forma de estabelecer preços para os cartões 
de visita com base nos preços reduzidos de sua concorrência se mantiver uma margem alta de lucro nas 
brochuras.
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Quantos Tipos de Trabalho Criar?
Pelo menos, você precisa criar um tipo de trabalho para cada trabalho padrão que a sua empresa fornecer, como 
cartões de visita, brochuras e cartões postais. Em alguns casos, você pode desejar criar dois (ou mais) tipos de 
trabalho para o mesmo tipo de trabalho. Por exemplo, você pode desejar criar dois tipos de trabalho para 
cartões postais. Um tipo seria para o departamento de comunicações de marketing onde o Consumidor é um 
designer profissional. Para este tipo de usuário, você estaria interessado em fornecer um grande espectro de 
opções e usaria uma terminologia profissional como CMYK ou Cor em quadricromia, forneceria uma lista de 
itens de tipo de papel reais etc. O segundo tipo de trabalho de cartão postal seria para uma aplicação B2C onde 
o Consumidor tem um conhecimento limitado ou não tem conhecimento algum das opções e dos termos de 
impressão. Para este tipo de trabalho, você forneceria opções muito mais limitadas, usaria termos simples como 
‘quatro cores’ e forneceria opções de 2-3 papéis que poderia chamar de “papel espesso, brilhante” ou “papel 
reciclado de cor creme”. 

Administração de Tipos de Trabalho
Para acessar a biblioteca de tipo de trabalho, selecione Configurações de impressão > Fluxo empresarial do 
trabalho > Biblioteca de tipos de trabalho; a biblioteca de tipos de trabalho aparece. Use essa biblioteca para 
gerenciar tipos de trabalhos.

Figura 25: Biblioteca de Tipos de Trabalho

Renomear um Tipo de Trabalho

1     Na biblioteca de tipo de trabalho, selecione um tipo de trabalho.

2     Clique em Editar; a edição do tipo de trabalho abre com a guia Propriedades gerais selecionada.

3     Digite o novo nome na caixa de texto Nome do tipo de trabalho e clique em Salvar; o tipo de trabalho é 
renomeado. 
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4     Clique em Voltar para a biblioteca de tipos de trabalho para voltar para a tela da biblioteca de tipos de 
trabalho.

Exclusão de um Tipo de Trabalho

1     Na biblioteca de tipos de trabalho, selecione um tipo de trabalho.

2     Clique em Excluir; uma caixa de diálogo Remover tipo de trabalho abre. Se o tipo de trabalho estiver sendo 
usado em modelos, aparecem uma lista de modelos e uma caixa de seleção para remover permanentemente o 
modelo e o tipo de trabalho.

3     Marque a caixa de seleção Remover permanentemente.

4     Clique em Sim; o tipo de trabalho e todos os modelos conectados são excluídos.

Desativação de um Tipo de Trabalho

1     Marque a caixa de seleção de desativar o tipo de trabalho; uma caixa de diálogo de confirmação abre. 

2     Clique em Sim; o tipo de trabalho é desativado e é removido de todos os catálogos da Super-loja.

Duplicação de um Tipo de Trabalho

A duplicação de tipos de trabalho é útil para criar tipos de trabalho rapidamente que são semelhantes a tipos de 
trabalho existentes.

1     Na biblioteca de tipo de trabalho, selecione um tipo de trabalho.

2     Clique em Duplicar; o item duplicado do tipo de trabalho é criado e adicionado à parte inferior da lista.

Edição de um Tipo de trabalho.

1     Na biblioteca de tipos de trabalho, selecione um tipo de trabalho.

2     Clique em Editar; a janela de edição do tipo de trabalho abre. 

Consulte Criação de um Tipo de Trabalho Simples  na página 135 para obter informações detalhadas. 

O nome do novo tipo de trabalho é baseado no tipo de trabalho original com uma extensão 
numérica.
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Criação de um Tipo de Trabalho Simples

1     Na biblioteca de tipos do trabalho, clique em Novo; a caixa de diálogo Criar tipo de trabalho aparece. 

2     Digite o nome do tipo de trabalho.

3     Selecione Simples (tipo de trabalho de componente único) e clique em OK; a caixa de diálogo fecha, um 
novo tipo de trabalho é criado e aberto na janela de edição.

Adição de Informação Geral a um Tipo de Trabalho

Use a guia Propriedades Gerais para adicionar informações gerais ao tipo de trabalho.

1     Clique na guia Propriedades gerais.

2     Clique em Alterar a miniatura para adicionar um ícone ao tipo de trabalho; a caixa de diálogo Miniaturas 
abre.

3     Selecione uma imagem ou envie uma nova imagem.

4     Digite uma descrição (ajuda a identificar o tipo de trabalho durante o pedido de trabalho e a criação de 
modelo).

5     Digite um assunto e um código de referência, se necessário.

6     Digite as palavras-chave.

7     Digite as notas (a produção e as notas de acabamento aparecerão no job ticket dos trabalhos com base 
nesse tipo de trabalho).

Intenção

Essa seção define as opções de intenção para o trabalho de impressão - isto é, com quais cores ele imprime, em 
quais papéis, qual é o tamanho da página e quantas páginas contém. Além disso, ela descreve dobras, laminação, 
encadernação, numeração etc. Todas essas opções de intenção são especificadas usando os joblets. 

Um trabalho de impressão padrão precisa sempre ter uma cor, um papel, um tamanho de página e a 
especificação de número de páginas. Portanto, a intenção de um simples tipo de trabalho é automaticamente 
preenchido por esses joblets. Os outros joblets são opcionais e precisam ser selecionados manualmente. Para 
cada um dos joblets, você precisa especificar a opção padrão e pode adicionar outras opções de onde o 
Consumidor escolherá.

Para criar tipos que não estão em papel, siga o mesmo processo. A única diferença é que os tipos 
de trabalho que não estão em papel não possuem joblets obrigatórios e os únicos joblets 
disponíveis para adicionar à intenção são as cores – se a impressão for necessária, papel – para 
selecionar um tipo de papel e qualquer um dos joblets que você tiver criado.
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Os joblets na seção de intenção aparecem para o Consumidor durante o pedido como um estágio do assistente 
chamado de Especificação de trabalho. A Especificação de trabalho compreende etapas com opções para serem 
escolhidas, por isso os joblets são chamados aqui de “etapas”. O estágio Especificação de trabalho pode ser 
personalizado pelo controle da seção de intenção da seguinte forma:

 O nome e o texto da instrução de cada etapa pode ser modificado.

 A seqüência das etapas pode ser alterada.

 As etapas podem ser desmembradas em algumas páginas do assistente adicionando guias (o nome de cada 
guia pode ser modificado também).

 As etapas individuais podem ficar invisíveis para o Consumidor. Uma etapa pode ficar invisível somente se 
ela tiver uma opção padrão. Quando uma etapa ficar invisível, o Consumidor não poderá mudar a seleção 
padrão.

Para definir intenção

Clique na guia Intenção ou clique em Continuar na guia Propriedades gerais.

Figura 26: Guia Inteção do Tipo de Trabalho

Adição de Joblets

Se forem necessários mais joblets, faça o seguinte:

1     Clique em Adicionar joblet; a caixa de diálogo Adicionar joblets abre.

A caixa de diálogo Adicinar joblets exibe uma lista de todos os joblets no sistema. Os joblets que já estão na lista 
de intenção do tipo de trabalho aparecem acinzentados.

2     Selecione as caixas de seleção dos joblets que você quer ativar para este tipo de trabalho.

3     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha e os joblets são adicionados à lista de intenção.
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Escolha das Cores e Lados da Impressão

Use este joblet para definir se o trabalho será impresso em um lado do papel ou nos dois e quais cores ele usará 
para imprimir.

1     Selecione o joblet Cores e clique em Editar; a caixa de diálogo Propriedade Editar joblet abre.

2     Digite um nome de etapa e descrição se você quiser que eles difiram do joblet padrão.

3     Selecione as caixas de seleção das opções de lado de impressão que são apropriadas para o produto.

4     Selecione a opção que você considera padrão para o produto e clique Definir como padrão.

5     Selecione as caixas de seleção das opções de cores de impressão que são apropriadas para o produto.

6     Selecione a opção que você considera padrão para o produto e clique Definir como padrão.

7     Clique em Salvar; a caixa de diálogo fecha. As opções padrão e adicionais aparecem na lista de intenção.

Escolha do Papel de Impressão

Use este joblet para definir uma lista de papéis para o Consumidor escolher. O primeiro papel na lista é o 
padrão.

1     Selecione o joblet Papel e clique em Editar; a caixa de diálogo Propriedade Editar joblet abre.

2     Digite um nome de etapa e descrição se você quiser que eles difiram do joblet padrão.

3     Clique em Adicionar papel; a caixa de diálogo Papel abre.

4     Selecione o papel que você considera padrão para o produto e clique em OK; a caixa de diálogo fecha e o 
papel é adicionado à lista.

5     Repita a etapa 4 para obter mais papéis conforme necessário.

6     Clique em Salvar; a caixa de diálogo fecha. As opções padrão e adicionais aparecem na lista de intenção.

Escolha das Dimensões de Página

Use esse joblet para definir quais dimensões de página são apropriadas para o trabalho.

1     Selecione o joblet Dimensão da página e clique em Editar; a caixa de diálogo Propriedade Editar joblet 
abre.

2     Digite um nome de etapa e descrição se você quiser que eles difiram do joblet padrão.

3     Selecione as caixas de seleção das opções de tamanho de página que são apropriadas para o seu produto.

4     Selecione a opção que você considera padrão para o produto e clique Definir como padrão.

5     Clique em Salvar; a caixa de diálogo fecha. As opções padrão e adicionais aparecem na lista de intenção.
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Escolha do Número de Páginas

Use esse joblet para definir o número de páginas que é apropriado para o trabalho. Essa propriedade pode ser 
definida como um intervalo.

1     Selecione o joblet Número de páginas e clique em Editar; a caixa de diálogo Propriedade Editar joblet abre.

2     Digite um nome de etapa e descrição se você quiser que eles difiram do joblet padrão.

3     Digite o número mínimo e máximo de páginas permitidas para este tipo de trabalho.

4     Clique em Salvar; a caixa de diálogo fecha.

Escolha as Opções em Joblets Adicionais

Se você tiver adicionado mais joblets à intenção, realize o seguinte procedimento para cada.

1     Selecione o joblet e clique em Editar; a caixa de diálogo Propriedade Editar joblet abre.

2     Digite um nome de etapa e descrição se você quiser que eles difiram do joblet padrão.

3     Selecione as caixas de seleção das opções que são apropriadas para o seu produto.

4     Selecione a opção que você considera padrão para o produto e clique Definir como padrão.

5     Clique em Salvar; a caixa de diálogo fecha.

Adição de Guias

Se você quiser desmembrar o estágio Especificação do trabalho em algumas páginas do assistente, faça o seguinte:

1     Selecione o joblet acima do qual você quer a guia adicionada.

2     Clique em Adicionar guia; a caixa de diálogo Criar guia de intenção abre.

3     Digite um nome e descrição da guia.

4     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha e a guia é adicionada à lista de intenções.

Mudança da Seqüência das Etapas de Intenção

1     Selecione um joblet ou uma guia.

2     Clique em Mover para cima ou Mover para baixo; o joblet ou guia é movido para cima ou para baixo na 
lista.
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Tornar as Etapas de Intenção Invisíveis

Você pode decidir não mostrar um certo joblet para o Consumidor durante o pedido. Isso é útil quando o 
usuário não tem que escolher entre algumas opções. Por exemplo, se imprimir cartazes em somente um tipo de 
papel, você pode tornar o joblet do papel invisível. Não é possível tornar um joblet invisível se ele não tiver 
opção padrão selecionada para ele.

1     Selecione um joblet.

2     Limpe a caixa de seleção de visibilidade; se o joblet tiver mais de uma opção selecionada, uma mensagem de 
confirmação aparecerá.

3     Clique em OK.

Remoção das Etapas de Intenção

Você só pode remover as guias ou joblets não obrigatórios.

1     Selecione um joblet ou uma guia.

2     Clique em Remover; o joblet ou a guia é removido da lista.

Seqüência de Pedido

Essa seção da especificação do tipo de trabalho define a seqüência e propriedades do assistente de pedidos do 
Consumidor. O sistema tem 6 estágios de assistentes, 3 dos quais são obrigatórios e 3 são opcionais. Os estágios 
são:

Tabela 13: Propriedades de Seqüência de Pedidos

Estágio Opções Adicionais Comentários

Envio de 
Arquivo

Mandatório Resumo

Especificação do 
Trabalho

Mandatório Visualização e resumo Reflete as configurações da intenção

Relatório de 
Arquivos

Mandatório Visualização e resumo Realiza uma verificação de preflight do arquivo 
e de sua compatibilidade com a especificação 
da intenção. Permite modificação de 
propriedade.

Visualização Opcional Resumo Permite modificação de propriedade.

Resumo Opcional Visualização Fornece um resumo da intenção do trabalho e 
um cálculo do preço

Detalhes do 
trabalho

Opcional Visualização e resumo Permite que o Consumidor modifique o nome 
do trabalho criado automaticamente, entre 
informações de centro de custo e informações 
sobre o código de referência. Permite 
modificação de propriedades.
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A seção de seqüência de pedidos fornece as ferramentas para controlar a experiência do Consumidor e para criar 
aplicativos altamente personalizados para mercados ou Consumidores especiais. Você tem as seguintes opções de 
personalização:

 O nome de cada estágio pode ser modificado.

 Os estágios opcionais podem ser ativados.

 Algumas das propriedades de estágio podem ser modificadas

 Uma visualização e/ou um resumo pode ser exibido em linha com alguns dos estágios.

 A seqüência dos estágios pode ser modificada com a seguinte limitação - o envio de arquivo e a especificação 
de trabalho precisam preceder o estágio de Relatório de arquivos.

Relatório de Arquivos

O estágio Relatório de arquivos não pode ser desativado, mas pode ser modificado e mesmo oculto do 
Consumidor. Ele fornece as seguintes opções:

 Especifique o limite de resolução. Se o trabalho contiver imagens com resolução inferior ao limite 
especificado, uma mensagem de aviso será exibida.

 Especifique se as imagens RGB acionarão uma mensagem de aviso.

 Especifique se as fontes em falta acionarão uma mensagem de aviso.

 Especifique se o Relatório de arquivos será exibido.

 Especifique se o usuário poderá continuar se forem encontrados problemas e nesse caso, as palavras de uma 
mensagem de aviso que o usuário terá que confirmar para continuar.

Visualização

O estágio de visualização permite especificar se a visualização exibida será no formato JPE ou PDF e se o 
usuário deverá confirmar a visualização para continuar.

Detalhes do Trabalho

O estágio Detalhes do trabalho permite que você especifique se o usuário terá a opção de modificar o nome do 
trabalho, se exibir o centro de custos e os campos de código de referência e se esses campos são obrigatórios.

Apesar de ser possível colocar uma visualização antes que um arquivo seja enviado, não é 
recomendado, já que o Consumidor verá um retângulo vazio onde a visualização deve aparecer.
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Cotação antes de Enviar Cenário

Você pode usar a seqüência de pedidos para criar cenários diferentes. O exemplo seguinte para uma cotação 
antes de enviar cenário é fornecido para dar a você algum entendimento de como adaptar esse recurso às 
necessidades de seus Consumidores.

Para criar um cenário do tipo "Cotação e então enviar", faça o seguinte:

O Consumidor conseguirá definir a intenção e imediatamente verificar o preço. Se o preço for satisfatório, o 
Consumidor poderá enviar o arquivo e continuar o processo de pedidos.

Tabela 14: Cotação e então Enviar

Estágio Habilitar Opções Adicionais Comentários

Especificação do 
Trabalho

Sim Resumo

Envio de 
Arquivo

Sim

Relatório de 
Arquivos

Sim

Visualização Opcional

Resumo Opcional

Detalhes do 
Trabalho

Opcional
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Para definir a seqüência de pedidos

1     Clique na guia Seqüência de pedido ou clique em Continuar na guia Intenção.

Figura 27: Guia Seqüência de Pedidos do Tipo de Trabalho

2     Marque as caixas de seleção dos estágios que você quer ativar.

3     Mude a seqüência dos estágios usando os botões Mover para cima e Mover para baixo.

4     Marque as caixas de seleção Visualização e Resumo para cada estágio onde elas são necessárias.

Ajuste dos Parâmetros de Relatórios de Arquivos

1     Selecione o estágio Relatório de arquivos e clique em Editar; a caixa de diálogo Relatório de arquivos abre.

2     Digite um nome de estágio se você quiser que ele difira do padrão.

3     Defina a resolução de imagem aceitável mínima.

4     Defina se o usuário deve ser avisado quando o arquivo contiver imagens em RGB.

5     Defina se quer avisar o usuário quando houver fontes faltando.

6     Defina se quer exibir o relatório de arquivos para o Consumidor.

Certifique-se de que a Visualização, como um estágio separado ou como parte de um dos 
estágios, não aparece antes do estágio Enviar arquivo.
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7     Defina se quer permitir que o Consumidor continue a pedir quando forem encontrados problemas.

8     Modifique a forma como a mensagem é escrita que diz que o usuário tem que confirmar se permite 
continuar mesmo pedindo um trabalho com problemas.

9     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha.

Ajuste dos Parâmetros de Visualização

Efetue o seguinte procedimento se um estágio de visualização for necessário.

1     Selecione o estágio Visualização e clique em Editar; a caixa de diálogo Visualização abre.

2     Digite um nome de estágio e a descrição se você quiser que difira do padrão.

3     Selecione o tipo de visualização para ser exibido, JPG or PDF.

4     Defina se quer forçar o Consumidor para confirmar a visualização antes dele continuar a pedir.

5     Modifique como a mensagem de confirmação foi escrita.

6     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha.

Ajuste dos Parâmetros de Detalhes do Trabalho

Realize o seguinte procedimento se um estágio de detalhes de trabalho é necessário.

1     Selecione o estágio Detalhes do trabalho e clique em Editar; a caixa de diálogo Detalhes do trabalho abre.

2     Digite um nome de estágio e a descrição se você quiser que difira do padrão.

3     Marque a caixa de diálogo Nome do trabalho se quiser permitir que o Consumidor modifique o nome do 
trabalho gerado automaticamente.

4     Marque a caixa de seleção Centro de custo se o Consumidor tiver que selecionar um centro de custos e 
marque a caixa de seleção obrigatória se for necessário.

5     Marque a caixa de seleção Código de referência se o Consumidor tiver que fornecer um código de 
referência e marque a caixa de seleção obrigatória se for necessário.

6     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha.

Configurações

A seção de configuração lida com os aspectos finais do tipo de trabalho:

 Quantidade

 Determinação de Preços

 Imposto

 Urgência
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Quantidade Pedida

O sistema permite que você controle as quantidades pedidas pelo Consumidor. Há duas opções para especificar 
a quantidade:

 Fornecer ao Consumidor uma opção para inserir qualquer número dentro de um intervalo (caixa de texto).

 Fazer com que o Consumidor selecione a quantidade de uma lista de opções predefinidas (lista suspensa).

Nos dois casos, você pode definir a quantidade padrão.

Para definir a quantidade de pedidos

1     Clique na guia Quantidade ou clique em Continuar na guia Seqüência de pedido.

Figura 28: Tipo de trabalho - Configurações - Quantidade

2     Selecione o tipo de controle que será apresentado para o Consumidor, caixa de texto ou lista suspensa.

Se você selecionou a caixa de texto, siga as seguintes etapas:

3     Digite as quantidades mínima e máxima para pedidos.

4     Digite a quantidade padrão. 

Se você selecionou o item suspenso, siga as seguintes etapas:

5     Digite os valores De, Para e Etapa para definir um intervalo de quantidades.

6     Clique em Adicionar e repita a etapa 4 se mais intervalos forem necessários.

7     Clique no botão  (atualizar); as áreas Quantidade padrão e Verificação são atualizadas. A quantidade 
padrão é definida automaticamente com o menor valor. 
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8     Selecione outra quantidade padrão se for necessário. 

9     Clique em Salvar.

Exemplo de configuração de lista suspensa:

Você quer permitir que o Consumidor peça cartões postais nas seguintes quantidades:

 Não menos de 250.

 Múltiplos de 250 até 1000.

 Múltiplos de 1000 após esse valor. 

 Não menos de 10.000.

Para alcançar isso, você cria o seguinte:

A lista resultante será: 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000.

Figura 29: Exemplo de quantidade

Tabela 15: Exemplo de quantidade

De A Etapa

250 1000 250

1000 10000 1000
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Determinação de preços

O sistema permite que você defina como o preço do trabalho será cobrado e em que dispositivo ele será 
impresso. Há dois modelos de preços que podem ser usados em um nível de tipo de trabalho:

 Preço baseado em intenção – calcula o preço do trabalho com base em listas de preços relacionados à 
intenção, de acordo com as seleções de intenção específicas feitas pelo Consumidor durante os pedidos. Esse 
método permite que você estabeleça o preço de acordo com o mercado ou de acordo com o valor que você 
calcula.

 Manual – não calcula o preço. Ao fazer o pedido, o Consumidor verá N.D. (não disponível). 

Para obter mais informações sobre estabelecimento de preços, consulte Determinação de Preços na página 181.

Configurações do Tempo de Impressão

O Web Services fornece uma opção para definir as durações de produção padrão para tipos de trabalhos 
diferentes. Os trabalhos que são pedidos para serem impressos no modelo de tempo padrão são cobrados como 
definidos na seção de preços. Também há a opção para o Consumidor solicitar um trabalho para ser impresso 
urgentemente e nesse caso você cobra preços especiais. Você pode definir dois níveis de urgência - Expressa e 
Urgente, definir o prazo de entrega para cada nível de urgência e o valor porcentual adicional cobrado. Você 
também pode decidir herdar as configurações de nível do sistema padrão. 

Para obter mais informações sobre urgência, consulte Definição de Configurações de Impressora na página 37.

Para definir configurações de tempo de impressão

1     Para acessar as configurações de tempo de impressão, clique na guia Imposto e Urgência ou clique em 
Continuar na guia Preços.

2     Para definir configurações específicas, selecione o botão de opções Definir as configurações do tempo de 
impressão.

3     Selecione o prazo para o tempo de impressão urgente e digite o valor adicional em termos porcentuais.

4     Selecione o prazo para o tempo de impressão expressa e digite o valor adicional em termos porcentuais.

5     Selecione o prazo do tempo de impressão regular.

6     Clique em Salvar.

Exemplo:

Você tem dias de trabalho de doze horas, das 8h da manhã às 8h da noite. Você configurou as seguintes horas de 
impressão para imprimir os menus de restaurante:

 Urgente - 5 horas, valor adicional de 50%

 Expressa - 1 dia, valor adicional de 25%

 Regular - 2 dias

Vamos ver o que acontece com o preço de 1000 menus pedidos às 6h da tarde na segunda-feira. O preço de 
impressão regular para este trabalho é $100.

 O usuário solicitou que o pedido estivesse pronto quarta-feira às 8h da manhã. Como o prazo é superior a 
um dia (que é a especificação para urgente) é um trabalho regular e será $100 será cobrado.
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 O usuário pediu que o pedido estivesse pronto às 4h da tarde da terça-feira. Isso é mais de cinco horas 
(urgente) e menos de um dia (expresso), portanto é considerado um trabalho expresso e será cobrado $125 
($100 + 25% de acréscimo).

 O usuário solicitou que o pedido estivesse pronto na terça-feira às 10h. Isso é menos do que 5 horas 
(urgente) e será cobrado $150 ($100 + 50% de acréscimo).

Definir as Configurações de Impostos

O sistema permite que você defina um tipo de imposto por trabalho. A necessidade de estabelecer um imposto 
específico para cada tipo de trabalho é útil em alguns países. Na maioria dos países, você usará as configurações 
de impostos padrão do sistema.

Para obter mais informações sobre impostos, consulte Configuração de Pacotes de Impostos na página 187.

O tipo de trabalho pode herdar as configurações de impostos de nível do sistema ou você pode definir um 
imposto específico para este tipo de trabalho.

1     Para acessar as configurações de impostos, clique na guia Imposto e urgência ou clique em Continuar na 
guia Preços.

2     Para definir configurações específicas, selecione o botão de opções Definir as configurações de imposto.

3     Selecione o pacote apropriado de impostos.

4     Clique em Salvar.

5     Clique em Voltar para a biblioteca de tipos de trabalho.

Grupos de tipos de trabalho
Em alguns casos, você pode desejar limitar os usuários de uma conta Consumidor para o uso de alguns tipos de 
trabalhos (especialmente se você estiver criando aplicativos específicos de conta). Isso é realizado pela criação 
de grupos dos tipos de trabalhos e atribuindo esses grupos a contas Consumidor.

Se você não usar a opção Grupos de tipos de trabalho, os Consumidores de uma conta poderão ver e usar todos 
os tipos de trabalho no sistema.

Para criar grupos de tipo de trabalho

1     Selecione Configurações de impressão > Fluxo empresarial de trabalho > Grupos do tipo de trabalho; a 
janela Grupos do tipo de trabalho abre.

2     Clique em Novo grupo; a caixa de diálogo Novo grupo abre.

Quando o tipo de trabalho estiver pronto para ser usado, não esqueça de limpar a opção de 
desativar caixa de seleção do tipo de trabalho na biblioteca de tipo de trabalho.
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3     Digite um nome do grupo e clique em OK; a caixa de diálogo é fechada e o grupo é adicionado à lista. O 
novo grupo é selecionado automaticamente.

4     Adicione os tipos de trabalho ao grupo:

a     Selecione um ou mais tipos de trabalho na lista Tipos de trabalho.

b     Clique em Adicionar; os tipos de trabalho selecionados são adicionados ao grupo selecionado e exibidos 
na lista à direita.

5     Remova os tipos de trabalho do grupo:

a     Selecione um ou mais tipos de trabalho na lista Tipos de trabalho.

b     Clique em Remover; os tipos de trabalho selecionado são removidos do grupo selecionado.

Figura 30: Grupos de Tipos de Trabalho

Use as teclas Shift e Ctrl no teclado para selecionar vários itens.
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Modelos
O uso mais comum de Web Services é pedir trabalho repetido e trabalho com informações variáveis. Isso é 
conseguido com o uso de modelos de trabalho. O modelo é semelhante a um trabalho que é mantido em um 
repositório de onde o Consumidor pode fazer pedidos. Diferente de um trabalho, um modelo não tem 
quantidade associada e não tem informações de frete.

Os modelos são relacionados a contas, para que cada conta de Consumidor tenha o seu próprio repositório de 
modelos. 

Tipos de Modelos
Os modelos geralmente caem em um dos seguintes tipos de modelos:

 Modelos estáticos — são modelos que possuem informações de impressão que não mudam. Eles 
produzem documentos que são sempre iguais. Por exemplo, papéis timbrados e modelos de brochuras ou 
panfletos são geralmente modelos do tipo estático.

 Modelos personalizados — esses modelos são geralmente usados onde um único conjunto de valores 
variáveis é necessário. Por exemplo, esse modelo é útil quando os indivíduos pedem os seus próprios 
cartões de visita. No exemplo de cartão de visita, o arquivo que é fornecido pelo Consumidor para 
construir o modelo incluiria o projeto de cartão de visita e os campos (nome, título, informações de 
contato etc.). O usuário Consumidor forneceria os valores individuais ao fazer um pedido.

 Modelos VDP (Variable Data Printing, impressão com dados variáveis) — diferente dos modelos 
personalizados que usam um único conjunto de dados variáveis, os modelos VDP utilizam vários 
conjuntos de dados variáveis que são fornecidos em um arquivo de dados variável durante o pedido. Por 
exemplo, esse modelo permite que um usuário faça um único pedido de cartões de visitas para um 
departamento inteiro.

 Modelos de arquivos — são modelos de VDP com um arquivo de dados variável permanentemente 
conectado a eles. Quando o Consumidor pede um modelo assim, a lista de registros de dados variáveis é 
exibida e o usuário pode escolher quais dos registros quer imprimir.

 Modelos do Conjunto de livro – os modelos baseados em tipos de trabalhos compostos do Conjunto de 
livro. Para obter mais informações sobre o Conjunto de livro, consulte Conjunto de livro na página 299.

 Modelos de estoque – modelos estáticos que foram marcados como estoque. Para obter mais informações 
sobre modelos de estoque, consulte Permitir um Modelo para Estoque na página 154.
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Criação de Modelo
Você, como o fornecedor de serviços de impressão, pode criar modelos para os seus Consumidores. Você 
também permite que os Consumidores criem modelos. 

Quando o Consumidor está criando um modelo, as opções para definirem a seqüência de pedidos, quantidade, 
preços e impostos são ocultas.

Há duas formas de criar modelos:

 Criar um novo modelo no repositório de modelos.

 Salvar um trabalho existente como modelo.

Estrutura de Modelos
Um modelo tem propriedades semelhantes a um tipo de trabalho - você pode definir intenção, seqüência de 
pedido, quantidade, preço, impostos e urgência para um modelo de forma muito semelhante a um trabalho. Um 
modelo tem algumas seções que não existem um tipo de trabalho - conteúdo, relatório de arquivos e informações 
variáveis. 

Conteúdo

Para criar um modelo, você precisa enviar um arquivo de conteúdo.

Intenção

Ao criar um modelo, você inicia a partir das opções de intenção do tipo de trabalho e limita as seleções de opção 
de impressão ao que é necessário para este modelo específico, além de simplificar o processo de pedidos para o 
Consumidor.

Relatório de Arquivos

O aplicativo executa um processo de preflight sobre o arquivo de conteúdos e o compara com a intenção. Ele 
fornece um relatório dos problemas encontrados no arquivo e todos os erros entre o arquivo e o tipo de trabalho.

Para que os modelos criados pelo Consumidor sejam adicionados aos catálogos de Super-lojas, a 
Super-loja precisa usar a população de categoria dinâmica por consultas e o Consumidor deve 
colocar os modelos em pastas predefinidas.

A intenção de um modelo é sempre um subconjunto da intenção do tipo de trabalho no qual ele 
é baseado. Um modelo não pode conter um joblet ou uma opção de joblet que não exista no tipo 
de trabalho.
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Gerenciamento de Modelos

1     Para acessar o repositório de modelos de uma conta, selecione Contas > Configuração de armzenamento > 
Modelos; a biblioteca Modelos aparece. 

2     Selecione a conta desejada.

Renomeando um Modelo

1     No repositório Modelo, selecione um modelo.

2     Clique em  (renomear); a caixa de diálogo Renomear abre.

3     Digite o novo nome e clique em OK; a caixa de diálogo fecha e o modelo é renomeado. 

Exclusão de um Modelo

1     No repositório Modelo, selecione um modelo.

2     Clique em   (excluir); uma caixa de diálogo de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; o modelo é excluído.

Cópia de um Modelo

Os modelos podem ser duplicados na mesma conta ou copiados para outra conta. Quando um modelo é 
copiado para a mesma conta, o seu nome precisa ser mudado. 

1     Selecione um ou mais modelos (usando as teclas Shift e Ctrl no seu teclado).

2     Clique em  (copiar); os modelos são copiados para a área de transferência e o botão  (colar) é ativado.

3     Navegue para a conta ou pasta na qual você quer colocar a cópia dos modelos e clique em  (colar); uma 
cópia duplicada dos modelos é criada no novo local.

Movimentação de um Modelo

Os modelos podem ser movidos para outra pasta na mesma conta ou para outra conta.

1     Selecione um ou mais modelos (usando as teclas Shift e Ctrl no seu teclado).

2     Clique em  (copiar); os modelos são copiados para a área de transferência e o botão  (colar) é ativado.

Se o modelo foi copiado para a mesma conta, o nome do novo modelo é baseado no modelo 
original com uma extensão numérica.
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3     Navegue para a conta ou pasta na qual você quer colocar a cópia dos modelos e clique em  (colar); os 
modelos são movidos para o novo local.

Edição de um Modelo

1     No repositório Modelo, selecione um modelo.

2     Clique em Editar propriedades; a janela de edição do modelo abre. 

Para obter informações detalhadas, consulte Criação de um Novo Modelo  na página 155. 

Adição de um Arquivo a um Modelo

1     No repositório Modelo, selecione um modelo.

2     Clique em Gerenciar arquivo; a caixa de diálogo Gerenciar arquivo de modelo abre.

3     Para criar manualmente um banco de dados:

a     Clique em Novo; um registro é adicionado.

b     Digite os dados do texto nos campos de texto e selecione ou envie imagens nos campos de imagem.

c     Repita para todos os registros.

4     Para importar um banco de dados:

a     Clique em Importar banco de dados; a caixa de diálogo Enviar o banco de dados variáveis aparece.

 Se um aviso com relação a um banco de dados existente aparecer, selecione Sobrescrever banco de 
dados ou Adicionar ao banco de dados.

b     Encontre o banco de dados (formato CSV) no disco e clique em Abrir.

c     Clique em Avançar.

d     Se o banco de dados contiver de uma primeira linha com os nomes do campo, selecione a caixa de 
seleção que indica isso.

e     Mapeie os campos do banco de dados nos campos do modelo. 

f     Clique em Avançar; o banco de dados é importado e os registros aparecem na caixa de diálogo Gerenciar 
arquivo de modelos.

5     Clique em Salvar; a caixa de diálogo fecha, o arquivo de banco de dados é anexado ao modelo.
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Gerenciamento da Política de Fluxo de Trabalho de um Modelo

Use essa área para controlar se a aprovação do supervisor será necessária com base nos dados digitados nos 
campos de variáveis durante o pedido:

1     No repositório de modelos, selecione um modelo.

2     Clique em Política de fluxo de trabalho; a caixa de diálogo Política de fluxo de trabalho abre.

3     Selecione a caixa de seleção Aplicar campos que exigem aprovação especial do supervisor; uma lista de 
campos de modelos é exibida.

4     Para cada um dos campos, selecione as caixas de seleção Modificação e/ou Excedente/Vazio conforme 
necessário.

Se você tiver selecionado Modificação para um campo e os dados padrão do campo tiverem sido mudados 
durante o pedido, o modelo exigirá aprovação do supervisor. Se você tiver selecionado Excedente/Vazio para 
um campo e o campo tiver sido deixado em branco ou o tamanho da seqüência for maior do que o tamanho do 
campo alocado, o modelo exigirá aprovação do supervisor. 

Gerenciamento dos Direitos de Acesso de um Modelo

1     No repositório Modelo, selecione um modelo.

2     Clique em Acesso do usuário; a caixa de diálogo Acesso do usuário abre com a guia Grupos selecionada.

3     Para gerenciar os direitos de acesso por grupo:

a     Selecione a guia Grupos (se ela não estiver selecionada).

b     Selecione o nome de um grupo na lista à esquerda.

c     Clique em Atribuir (Sem acesso) se os usuários desse grupo não tiverem permissão de fazer pedido 
desse modelo da visualização do repositório de modelos ou de gerenciá-lo no repositório.

d     Clique em Atribuir (Somente encomendar) se os usuários desse grupo tiverem permissão de fazer 
pedido da visualização de repositório de modeo, mas não gerenciá-lo no repositório.

4     Para gerenciar os direitos de acesso por usuário:

a     Selecione a guia Usuários.

b     Selecione o nome de um usuário na lista à esquerda.

c     Clique em Atribuir (Sem acesso) se os usuários desse grupo não tiverem permissão de fazer pedido 
desse modelo da visualização do repositório de modelos ou de gerenciá-lo no repositório.

d     Clique em Atribuir (Somente encomendar) se os usuários desse grupo tiverem permissão de fazer 
pedido da visualização de repositório de modelo, mas não gerenciá-lo no repositório.
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Envio de um Modelo como MailToPrint

1     No repositório Modelo, selecione um modelo.

2     Clique em MailToPrint; a caixa de diálogo Propriedades de envio MailToPrint abre.

3     Defina as propriedades MailToPrint:

a     Defina se o trabalho precisa ser aprovado por um supervisor.

b     Selecione se o campo de entrada do código de referência deve ser mostrado.

c     Selecione se é necessário que o usuário efetue logon.

d     Defina quantas vezes a mensagem de e-mail pode ser usada para fazer pedidos.

e     Selecione o número máximo de cópias a ser pedido via a mensagem de e-mail.

f     Digite o assunto da mensagem.

g     Digite o e-mail do destinatário ou escolher da agenda de endereços. 

h     Digite o código de referência padrão.

i     Digite o assunto da mensagem. 

4     Clique em Enviar MailToPrint; uma mensagem de confirmação é exibida e um e-mail é enviado para o 
usuário especificado.

5     Clique em OK para fechar a mensagem de confirmação.

6     Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Propriedades de envio MailToPrint.

Permitir um Modelo para Estoque

Permitindo um modelo para estoque, você permite que um Consumidor imprima trabalhos para armazenamento 
em vez de entrega imediata. Ao trabalhar com os modelos de estoque, você pode produzir números maiores de 
cópias de trabalho do que as imediatamente necessárias e portanto reduzir os custos de produção ao manter a 
habilidade de enviar os trabalhos imediatamente, quando surgir a necessidade.

Para criar um modelo de estoque:

1     No repositório Modelo, selecione um modelo.

2     Selecione a caixa de seleção Habilitar estoque para este modelo; o link Informações do estoque aparece 
(observe que nesta etapa há 0 cópias no estoque).

3     Clique no link Informação do estoque; a caixa de diálogo Informação do estoque é exibida.

Somente modelos estáticos e do Conjunto de livro podem ser permitidos para estoque.



155Guia do fornecedor de impressão

4     Preencha os campos com dados válidos.

5     Clique em OK para salvar as configurações e para encerrar a caixa de diálogo.

Gerenciamento de Informações de Estoque

Na caixa de diálogo Informações de Estoque, você pode definir:

 O número de cópias em Estoque do Cliente – este campo acompanha o número atual de cópias em 
estoque, com base nos pedidos de e para estoque do Consumidor. Esse número é atualizado 
automaticamente, mas você pode inicializá-lo para refletir a situação inicial de seu estoque. 

 O número de cópias em Estoque de risco – você tem a flexibilidade de imprimir mais cópias em estoque do 
que as pedidas pelo Consumidor e receber o dinheiro quando os pedidos do Consumidor forem impressos 
para estoque e você mover essas cópias do estoque de risco para o estoque do Consumidor sem imprimir. 
O Consumidor não vê essa quantidade no estoque.

 O número total de cópias – fornece a você as informações reais do estoque. Esses dados não são exibidos 
para o Consumidor.

 O local do estoque.

 O número mínimo de cópias em estoque – quando o nível de estoque do consumidor alcançar esse 
número, uma mensagem de aviso automática será enviada para o Consumidor.

Criação de um Novo Modelo

1     No repositório de Modelos, clique em Criar um novo modelo; a caixa de diálogo Escolher tipo de trabalho 
aparece. 

2     Selecione o tipo de trabalho no qual o modelo será baseado e clique em Selecionar; a caixa de diálogo 
fecha, um novo modelo é criado e aberto na janela de edição.

Adição de Informação Geral a um Modelo

Use a guia Propriedades Gerais para adicionar informações gerais ao modelo.

1     Clique na guia Propriedades gerais.

2     Clique em Alterar a miniatura para adicionar um ícone ao modelo; a caixa de diálogo Miniaturas abre.

Nesse estágio, você pode definir a localização física do estoque em seu depósito. 

Se, contudo, você já tiver armazenado um estoque desse modelo, você pode ajustar as 
configurações para refletir o status atual.

O modelo é criado na mesma pasta de repositório do modelo que foi selecionado quando Criar 
um novo modelo foi clicado. 
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3     Selecione uma imagem ou envie uma nova imagem.

4     Digite uma descrição (ajuda a identificar o modelo no catálogo de Super-loja).

5     Digite um assunto, número de ISBN, nome de autor e código de referência, se necessário.

6     Digite palavras-chave (podem ser usadas para consultas na Super-loja).

7     Digite as notas (a produção e as notas de acabamento aparecerão no job ticket dos trabalhos com base nesse 
tipo de trabalho).

8     Clique em Salvar e continuar.

Envio de Arquivo

Nesse ponto, você tem que enviar o conteúdo do modelo. 

1     Clique no botão Procurar...; a caixa de diálogo Escolher arquivo abre.

2     Navegue para o arquivo a ser enviado, selecione-o e clique em Abrir.

3     Clique em Salvar e continuar; se o formato de arquivo necessitar (por exemplo, se você enviou um arquivo 
no formato de Word, PowerPoint ou outro diferente de PDF), a guia Opções de impressão pode ser exibida.

4     Se necessário, escolha as opções de impressão apropriadas para o seu arquivo. 

5     Clique em Salvar e continuar; a guia Intenção é exibida.

Especificação da intenção

Use a guia Intenção para especificar as opções de intenção do trabalho do modelo e as opções adicionais para o 
Consumidor escolher. 

Observe o seguintes pontos:

 A guia de intenção é baseada na intenção do tipo de trabalho no qual o modelo é baseado. Você não pode 
adicionar os joblets ou opções do modelo que não existem no tipo de trabalho. 

 Todos os joblets de intenção do modelo são automaticamente invisíveis - isso significa que as opções padrão 
são selecionadas para o Consumidor automaticamente e não podem ser mudadas. Se você quiser abrir 
opções específicas para o Consumidor escolher - torne esses joblets visíveis.

 As cores, a dimensão da página e o número de páginas são normalmente baseados no conteúdo do modelo. 
Verifique se as opções corretas são selecionadas como padrão. Recomenda-se deixar esses joblets invisíveis. 

Para obter informações adicionais com relação à guia de intenção, consulte Especificação da intenção na seção 
Tipo de trabalho.

Ao terminar de especificar a intenção de modelo, clique em Salvar e continuar; a guia Relatório de arquivos 
aparece.

Se houver problemas ao enviar arquivos do Microsoft Word ou PowerPoint, consulte o guia de 
solucionamento de problemas para obter informações adicionais.
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Uso do Relatório de Arquivo

Se o sistema encontrar problemas de erros ou preflight, a tela Relatório de arquivos será exibida. Se o Relatório 
de arquivos não for exibido, continue na próxima seção de Informação variável.

1     Clique no link Clique aqui para verificar esses problemas; o relatório de arquivo detalhado aparece.

Figura 31: Relatório de Arquivos Detalhado

2     Veja o relatório de arquivos e procure os ícones de aviso. 

3     Lide com os avisos conforme descrito abaixo.

4     Quando concluir, clique em Salvar e continuar.

Incompatibilidade de Dimensões

Se você encontrou uma incompatibilidade de dimensões, a razão pode ser:

 Por alguma razão, o tamanho não foi identificado pelo sistema: volte para a intenção e escolha o 
tamanho correto como padrão.

 Você escolheu o tipo errado do trabalho: crie o modelo novamente usando o tipo correto de trabalho.

 Você enviou o arquivo incorreto: enviar outro arquivo.

 O arquivo enviado tem as informações corretas, mas as dimensões externas estão incorretas devido à 
orientação, problemas de sangria ou de corte: use o botão de corte e sangria para indicar os dados 
corretos.

 Está faltando um tamanho na definição do tipo de trabalho: conserte o tipo de trabalho e recomece. 

Você também tem as opções de manter as propriedades de arquivo e ignorar a especificação da intenção do tipo 
de trabalho ou manter a intenção de trabalho e ignorar as propriedades de arquivos. As duas opções não são 
recomendadas ao construir modelos.
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Incompatibilidade de Cores

Se você encontrou uma incompatibilidade de cores, a razão pode ser:

 Por alguma razão, a cor não foi identificada pelo sistema: voltar para a intenção e escolher a cor correta 
como padrão.

 Você escolheu o tipo errado do trabalho: criar o modelo novamente usando o tipo correto de trabalho.

 Você enviou o arquivo incorreto: enviar outro arquivo.

 Está faltando uma cor na definição do tipo de trabalho: consertar o tipo de trabalho e recomeçar. 

Você tem a opção de manter as propriedades do arquivo e ignorar a especificação de intenção do tipo de 
trabalho, isso não é recomendado ao se construir modelos.

Há também um caso quando você pode desejar manter a intenção do trabalho e ignorar as propriedades do 
arquivo. Por exemplo, se você enviou um arquivo em quadricromia e a intenção de cores do modelo está somente 
em preto. Você poderia decidir criar um modelo só em preto de um arquivo colorido. Praticamente, essa é uma 
opção válida, mas pode confundir os seus Consumidores, já que a visualização mostra o conteúdo do arquivo real 
e não a intenção, de forma que os Consumidores sempre verão uma visualização de cores ao imprimir um 
trabalho somente em preto.

Incompatibilidade do Número de Páginas

Se você encontrou uma incompatibilidade do número de páginas, a razão pode ser:

 Você escolheu o tipo errado do trabalho: criar o modelo novamente usando o tipo correto de trabalho.

 Você enviou o arquivo incorreto: enviar outro arquivo.

 O número de páginas na definição no tipo de trabalho não foi definido corretamente: consertar o tipo 
de trabalho e recomeçar. 

Fontes não Incorporadas

Se não houver fontes incorporadas no arquivo, é melhor criar o arquivo novamente incorporando as fontes e 
enviá-lo novamente. 

Se você continuar com as fontes não incorporadas, o sistema tentará encontrar as fontes apropriadas no servidor 
e se não forem encontradas, ele as substituirá pela fonte mais apropriada. 

Imagens de Baixa Resolução

Se você continuar com imagens de baixa resolução, o trabalho de impressão terá problemas de qualidade. A única 
forma de resolver é consertando o arquivo e enviando novamente.

Imagens RGB

Se você continuar com imagens de RGB, o sistema converterá as imagens de RGB para CMYK de acordo com o 
seu algoritmo incorporado e perfil ICC. O trabalho impresso pode ter problemas de qualidade, levando-se em 
conta as expectativas do Consumidor. A única forma de resolver é consertando o arquivo e enviando novamente.
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Informação variável

Você pode definir se o modelo é estático, personalizado ou VDP. 

Para modelos personalizados e VDP, você criará os campos de dados variáveis usando o recurso Upload 
Seletivo e definirá as propriedades desses campos e a relação entre eles usando o Form Editor. 

1     Se estiver criando um modelo estático, selecione Estático (se ele não estiver selecionado).

2     Clique em Salvar e continuar para continuar com o estágio Seqüência de pedido.

Se você quiser criar um modelo de dados variável, consulte Criação de Modelos de Dados Variáveis  na 
página 161.

Definição da Seqüência de Pedidos

A seqüência de pedidos de um modelo não é exibida para o Consumidor durante a criação do modelo. Essa 
seção é semelhante ao tipo de trabalho com as seguintes mudanças:

 Não há estágio de envio de arquivo.

 Há um estágio de informação variável.

 Não há nenhum estágio obrigatório.

 O estágio Relatório de arquivos existe, mas ele está sempre desativado.

Os estágios são:

Tabela 16: Propriedades de Seqüência de Pedidos do Modelo

Estágio Opções Adicionais Comentários

Especificação do 
Trabalho

Opcional Visualização e resumo

Relatório de 
Arquivos

Sempre 
desativado

Informações 
Variáveis

Opcional Visualização e resumo

Visualização Opcional Resumo Permite modificação de propriedades.

Resumo Opcional Visualização Fornece um resumo da intenção do trabalho e 
um cálculo do preço

Detalhes do 
Trabalho

Opcional Visualização e resumo Permite que o Consumidor modifique o nome 
do trabalho criado automaticamente, entre 
informações de centro de custo e informações 
sobre o código de referência. Permite 
modificação de propriedades.
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Para definir a seqüência de pedidos

1     Para acessar a guia Seqüência de pedido, clique na guia Seqüência de pedido ou clique em Salvar e 
continuar na guia Informação variável.

2     Para obter mais informações, consulte Seqüência de Pedido na página 139.

Definição de Configurações

As configurações (quantidade, preço, imposto e urgência) são as mesmas do tipo do trabalho e herdam as 
configurações do tipo de trabalho. A seção Configurações não é exibida para os Consumidores durante a criação 
do modelo.

Para obter informações adicionais, consulte Seqüência de Pedido na seção Tipo de trabalho.

Criação um Novo Modelo de um Trabalho Existente
A forma mais simples de criar um novo modelo é salvando o trabalho existente como um modelo. Esse recurso é 
especialmente útil para os seus Consumidores.

1     Clique em Tarefas > Consultar pedidos; a janela Procurar aparece. 

2     Encontre o trabalho desejado usando a pesquisa ou abra uma das filas específicas de status.

3     Clique em Salvar como modelo; a caixa de diálogo Salvar como modelo aparece.

4     Digite os atributos do modelo.

5     Selecione a pasta na qual você quer que o modelo seja salvo, você pode criar uma pasta nesse ponto, se for 
necessário. 

6     Clique em OK; um modelo é criado e salvo na localização selecionada.

Você pode abrir agora esse modelo e modificar qualquer um de seus parâmetros. Para obter informações 
detalhadas, consulte Criação de um Novo Modelo na página 155. 

O modelo criado pertence à mesma conta de Consumidor que foi usada para pedir o trabalho. 
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Criação de Modelos de Dados Variáveis
1     Selecione um modelo estático existente ou crie um novo.

2     Selecione a guia Informação variável.

3     Selecione Personalize ou o tipo de modelo VDP; os botões Upload seletivo e Form Editor são ativados.

Selecionar Campos de Dados Variáveis
Para criar um modelo de dados variável em Web Services, você inicia com um arquivo de alta qualidade é que 
enviado para o aplicativo e convertido em formato PDF. Você usa o recurso Upload seletivo para identificar 
todas as seqüências de texto e imagens que devem ser convertidas em campos de dados variáveis.

1     Clique em Upload seletivo; uma mensagem de aviso é exibida.

2     Clique em Sim; a caixa de diálogo Modificar PDF abre. 

3     Selecione os campos variáveis.

a     Para criar os campos de texto, efetue o procedimento Seleção de Campos de Texto Variáveis abaixo.

b     Para criar os campos de imagem, efetue o procedimento Seleção de Campos de Imagem Variáveis 
abaixo.

4     Clique em OK na janela Modificar PDF; a janela Relatório de fonte do upload seletivo é exibida.

5     Assegure que as fontes corretas sejam escolhidas. 

6     Clique em OK na janela Upload seletivo; a janela Upload seletivo fecha e Form Editor abre.

Seleção de Campos de Texto Variáveis

1     Na caixa de diálogo Modificar PDF, selecione  (selecionar área de texto) na lista de seleção de campo.

2     Na visualização de PDF, selecione a seqüência de texto que se tornará um campo de dados variável. É 
importante decidir com antecedência como desmembrar os campos (por exemplo, se definir um campo 
único, de nome completo ou se definir dois campos separados para o primeiro e último nome).

3     Na caixa de diálogo Campos selecionados, especifique o nome de campo.

Por exemplo, no PDF selecione John Smith e na janela Campos selecionados, especifique Nome completo 
como o nome do campo.

Figura 32: Upload seletivo

Cada vez que você usa o Upload seletivo em um modelo, as especificações que você definiu 
anteriormente para o modeo em Form Editor são perdidas. Portanto, quando você usa Form 
Editor em um arquivo relativamente pequeno, recomenda-se que você defina todos os campos, 
para que posteriormente não precise usar o Upload seletivo novamente para fazer mudanças. 
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Seleção de Campos de Imagem Variáveis

1     Na janela Modificar PDF, selecione  (selecionar área gráfica/imagem) na ferramenta de seleção de texto.

2     Na visualização de PDF, selecione a imagem que se tornará um campo de dados variável.

3     Na caixa de diálogo Campos selecionados, especifique o nome de campo.

Definição das Propriedades do Campo de Dados Variável
Use o Form Editor para especificar:

 Propriedades de alinhamento de texto e limites.

 Propriedades da fonte.

 Propriedades que controlam o comportamento dos campos durante o pedido.

 Propriedades que controlam a exibição de campos no trabalho impresso.

Para definir as propriedades básicas de campo

1     Na guia Definir campos da janela Informação variável, clique no botão Form Editor (se não for aberto 
automaticamente); a janela Form Editor abre, com a caixa de diálogo Visualização do layout. 

2     Para cada campo, ajuste as configurações conforme necessário. Consulte as tarefas detalhadas abaixo.

3     Se necessário, acesse a área Opções avançadas. Consulte as tarefas detalhadas abaixo.

4     Clique em OK no Form Editor; o Form Editor é fechado e a guia Definir campos em Informação variável é 
exibida de novo.

Campos de Texto

O Form Editor permite definir o comportamento e as regras de entrada dos campos de texto, alinhamento e 
limites e propriedades da fonte.

Definição das Restrições de Entrada nos Campos

Você pode definir algumas restrições de entrada nos campos:

 Nenhuma restrição.

 Um campo é obrigatório.

 Um campo é obrigatório e o seu valor precisa diferir do valor encontrado.

 O valor de um campo precisa ser alterado ou deixado em branco.

Para marcar um campo como obrigatório

1     Selecione o campo.

2     Selecione O texto do campo de entrada não pode estar em branco na lista Entrada de campo.
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Para marcar um campo como obrigatório e diferente do padrão

1     Selecione o campo.

2     Selecione O texto do campo de entrada deve ser alterado e não pode estar em branco na lista Entrada de 
campo.

Para marcar um campo como precisa ser mudado ou deixado em branco

1     Selecione o campo.

2     Selecione O texto do campo de entrada deve ser alterado ou ficar vazio na lista Entrada de campo.

Definição de Campos Não Editáveis

Os campos não editáveis são usados para legendas. A legenda tem que ser variável para poder mover no modelo 
de acordo com os valores ou outros campos, mas não requer nenhuma entrada do usuário durante o pedido.

1     Selecione o campo.

2     Marque a caixa de seleção Não editável.

Definição de Campos Não Imprimíveis

Os campos não imprimíveis são usados para coleta de dados.

1     Selecione o campo.

2     Selecione a caixa de diálogo Não imprima este campo.

Definição dos Campos Móveis do Usuário

Os campos móveis do usuário podem ser interativamente movidos pelo Consumidor durante o pedido. 

1     Selecione o campo.

2     Marque a caixa de seleção Usuário móvel.

Definição dos Campos Fixos

Os campos fixos são úteis nos casos quando um modelo contiver alguns campos que devem ser atualizados 
manualmente para um certo trabalho e outros campos que serão enviados de um banco de dados. Você precisa 
marcar os campos atualizados manualmente como Fixos, o aplicativo permitirá que o Consumidor digite os 
valores dos campos fixos e permite enviar um banco de dados variável para outros campos.

1     Selecione o campo.

2     Marque a caixa de seleção Fixo.
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Definição de uma Público Alvo de um Campo

A audiência alvo de um campo permite tornar um campo visível ou invisível de acordo com a visualização do 
tipo de usuário do formulário de dados variável.

1     Selecione o campo.

2     Selecione a opção apropriada na lista Visualizar por.

Definição do Formato de Campo

As regras do formato de arquivo avisam o usuário quando os dados inseridos não estão formatados corretamente 
e em alguns casos corrige os dados digitados. Os formatos são:

 Formatos especiais para números de telefone e códigos CEP.

 Formatos especiais para e-mails.

 TUDO EM MAIÚSCULAS, tudo em minúsculas, Maiúsculas e minúsculas ou Iniciais em Maiúsculas

 Limite os caracteres aceitáveis.

 Outro, personalizado, formatos.

1     Selecione o campo.

2     Selecione o formato necessário da lista Formato do campo.

3     Ou clique no link Formato do campo para obter mais opções.

A correção do formato de campo e o aviso são aplicados à entrada manual de dados usando o 
formulário de dados variável (personalização de trabalho). 
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Figura 33: Formato de Saída

Definição dos Campos de Menu Suspenso

 As listas suspensas são usadas para simplificar a interação do usuário com o aplicativo, melhorar a precisão 
da entrada de dados e reduzir os erros caros.

Há dois tipos de listas suspensas – simples e complexa. 

As listas suspensas simples são usadas para limitar o número de opções para um campo variável específico e ao 
mesmo tempo facilitar a entrada rápida e precisa de dados ao criar um trabalho de impressão. Um exemplo 
comum seria preparar uma lista suspensa de títulos: Sr., Sra., Dr. etc.

É importante lembrar-se que enquanto as listas suspensas têm muitos benefícios, mudá-las 
(adicionar, editar ou remover valores) requer edição do modelo. Portanto, é preferível não criar 
listas suspensas para os campos cujos valores podem precisar ser mudados pelos usuários.
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Listas suspensas complexas são usadas em casos quando os valores de alguns campos são interdependentes. 
Nesse caso, você pode criar uma lista suspensa em um campo (o campo principal) e relacionar cada valor da lista 
suspensa a um conjunto de valores nos outros campos (ou seja, uma alteração em um campo causará uma 
alteração predefinida nos outros campos também). Um exemplo comum de um caso assim seria uma empresa 
com escritórios em diversas localidades. Ao fazer o pedido de um cartão de visitas ou papéis timbrados, o 
funcionário deve somente selecionar um local; o endereço apropriado, a cidade, o fax, etc. serão inseridos 
automaticamente.

Para definir um menu suspenso simples:

1     Selecione o campo.

2     Selecione Menu suspenso na lista Tipo de campo; à direita de Tipo de campo aparece um ícone suspenso e 
dois novos botões: Adicionar lista e Gerenciamento de listas.

3     Clique em Adicionar lista; a caixa de diálogo Adicionar lista aparece.

4     Digite alguns valores, use a vírgula como um separador entre os valores.

Figura 34: Menu Suspenso Simples

5     Clique em OK para salvar a lista e encerrar a janela.
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Para definir um menu suspenso complexo:

Para simplificar, essa tarefa será apresentada através de um exemplo. Como exemplo, vamos supor que você 
tenha um campo principal chamado Nome do escritório e dois campos relacionados a ele. Endereço do 
escritório e Fax do escritório.

As instruções abaixo são para criar a tabela manualmente. Você também pode importar uma tabela criada no 
Excel. 

1     Selecione o campo.

2     Selecione Menu suspenso na lista Tipo de campo; à direita de Tipo de campo aparece um ícone suspenso e 
dois novos botões: Adicionar lista e Gerenciamento de listas.

3     Clique em Gerenciamento de listas; a caixa de diálogo Gerenciamento de listas aparece.

4     Clique em Adicionar tabela; a caixa de diálogo Nova tabela abre.

5     Digite o nome da tabela (Office) e clique em OK.

6     Crie a primeira coluna:

a     Selecione o nome do campo principal (Nome do escritório) na lista.

b     Digite o primeiro valor no campo de texto vazio (Nova Iorque).

c     Clique em Adicionar linha; uma outra linha é adicionada a essa coluna.

d     Digite um outro valor (Londres), continue adicionando linhas e valores conforme necessário.

e     Selecione o botão de opções acima da coluna Nome do escritório para indicar que esse é a Coluna 
principal (campo principal).

7     Crie os campos conectados:

a     Clique em Adicionar coluna; uma outra coluna é adicionada à tabela. A nova coluna tem o mesmo 
número de linhas da coluna principal.

b     Selecione o nome de um campo a ser mudado com base no valor da coluna principal na lista (Endereço 
do escritório em nosso exemplo) e digite os valores nesse campo para cada um dos valores na coluna 
principal.

c     Adicione uma coluna para outro campo conectado (Fax do escritório).

Você estará criando algumas colunas de valores, cada coluna conectada a um campo. Geralmente, 
você pode criar as colunas em qualquer seqüência que quiser e definir quais dessas colunas estão 
no campo primário (principal). Contudo, é mais conveniente iniciar com o campo principal e 
adicionar os campos dependentes dele.
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Figura 35: Menu Suspenso Complexo

8     Clique em OK para salvar a tabela e feche a janela.

Definição de Campos Compostos

Os campos compostos são usados quando você tem um parágrafo que não é variável e dentro dele seqüências 
variáveis, com um tamanho que afeta o fluxo de texto no parágrafo. 

Um bom exemplo seria uma campanha de correio direto para um supermercado, promovendo um produto 
específico no supermercado de acordo com as preferências do destinatário: 
“Em nosso departamento de frutas, você encontrará abacaxis frescos todos os dias!”

A frase nesse exemplo é o campo “composto”, apesar do nome do departamento e o produto serem seus 
subcampos. A maioria das propriedades de campo padrão podem ser aplicados aos subcampos.

1     Selecione o campo.

2     Selecione Composto na lista Tipo de campo; as propriedades Composto são exibidas.

Olhe nos nomes dos campos: o campo principal tem um ícone de lista suspensa. Todos os 
campos conectados são marcados com um ícone de cadeado e possuem a mesma marcação de 
retângulo de cor que pertencem ao mesmo grupo de listas suspensas. Tivesse o Form contido 
mais do que um campo de lista suspensa, cada grupo seria marcado por uma cor diferente.
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3     Selecione os subcampos:

a     Selecione a palavra ou palavras que você quer que se tornem um campo e clique em (seleção de 
palavra); a seqüência selecionada é colocada em destaque e o campo é adicionado sob o campo 
composto.

b     Repita para o caso de seqüências adicionais.

Figura 36: Campo Composto

4     Clique em Salvar.

Campos de Imagem

O Form Editor permite definir o comportamento e as regras de entrada dos campos de imagem, alinhamento e 
limites.

Definição das Restrições de Entrada nos Campos

Você pode definir algumas restrições de entrada nos campos de imagem:

 Nenhuma restrição.

 Um campo é obrigatório (uma imagem precisa ser selecionada).

 Um campo é obrigatório e o seu valor precisa diferir do valor padrão (a imagem padrão precisa ser 
mudada e uma imagem precisa ser selecionada.

 Um valor de campo precisa ser mudado (a imagem padrão precisa ser mudada).

Para marcar um campo como obrigatório

1     Selecione o campo.

2     Selecione É necessário selecionar uma imagem na lista Entrada de campo.
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Para marcar um campo como obrigatório e diferente do padrão

1     Selecione o campo.

2     Selecione A imagem padrão deve ser alterada e uma imagem deve ser selecionada na lista Entrada de 
campo.

Para marcar um campo como precisa ser mudado

1     Selecione o campo.

2     Selecione A imagem padrão deve ser alterada na lista Entrada de campo.

Definição de Campos Não Editáveis

1     Selecione o campo.

2     Marque a caixa de seleção Não editável.

Definição de Campos Não Imprimíveis

Os campos não imprimíveis são usados para coleta de dados.

1     Selecione o campo.

2     Selecione a caixa de diálogo Não imprima este campo.

Definição dos Campos Móveis do Usuário

1     Selecione o campo.

2     Marque a caixa de seleção Usuário móvel.

Definição dos Campos Fixos

1     Selecione o campo.

2     Marque a caixa de seleção Fixo.

Definição de uma Público Alvo de um Campo

1     Selecione o campo.

2     Selecione a opção apropriada na lista Visualizar por.
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Controle da Política do Envio de Imagem

Você pode definir algumas opções de envio de imagem:

 Não permitir envio de imagens – forçará o usuário a selecionar uma imagem da seleção disponível.

 Permitir o envio para a pasta do trabalho – o usuário poderá enviar a imagem, mas ela ficará disponível 
somente para esse trabalho.

 Permitir o envio da pasta pessoal – o usuário poderá enviar a imagem para uma pasta pessoal, portanto 
só ele poderá usar essa imagem ao fazer pedidos no futuro.

 Permitir o envio para a pasta selecionada – o usuário poderá enviar a imagem para uma pasta 
prefedinida na biblioteca pública.

 Acesso do usuário à biblioteca pública de imagens – o usuário poderá enviar a imagem para qualquer 
pasta na biblioteca de imagens pública.

Para definir a política

1     Selecione o campo.

2     Selecione a opção Envio de imagem necessária.

Controle do GUI de Seleção de Imagem

Você pode controlar se as imagens para seleção serão exibidas durante o pedido como uma lista suspensa ou 
como um controle deslizante.

1     Selecione o campo.

2     Selecione a opção GUI de seleção de imagem necessária.

Ativação do Editor de Imagens

Quando o Editor de Imagens for ativado, o usuário após enviar uma imagem pode cortar, dimensionar ou girá-
la conforme necessário usando a ferramenta Editor Interativo de Imagens.

1     Selecione o campo.

2     Marque a caixa de seleção Utilizar editor de imagem.
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Opções Avançadas

Em muitos casos de designs genéricos para personalização, valores específicos utilizados no trabalho podem 
afetar o design. As opções avançadas do Form Editor foram projetadas para lidar com estas situações.

Exemplo

Neste exemplo, cada um dos funcionários para os quais devem ser impressos cartões de visita requerem campos 
de dados diferentes. Uma pessoa não tem um celular, outra não tem um celular ou e-mail. 

As opções para lidar com este tipo de situação são:

 Criar um design e deixar espaços nele. Esta opção não é válida para trabalhos de impressão com 
qualidade profissional. 

 Crie diversos designs diferentes. Esta é uma solução válida e comum que requer manter versões de 
projeto diferentes e exige uma decisão adicional do usuário em relação a quando utilizar cada design.

As opções avançadas de Form Editor abordam essa questão definindo as regras flexíveis que tratam destas 
alterações com uma finalidade específica:

 Os links de posição cuidam da posição horizontal e vertical de campos relativos à posição de outros campos. 
Isso pode estar relacionado ao tamanho de um campo ou à ausência de dados em um campo.

 O sufixo permite que você especifique um sufixo constante em um campo, para que o usuário que faz 
pedidos tenha que digitar somente as informações que estão sendo alteradas, uma situação que é comum em 
e-mails. Isso reduz a digitação desnecessária de dados e, conseqüentemente, possíveis erros.

 A centralização de grupos é usada para balancear “espaço em branco” resultante dessas mudanças como 
links de posição modificados verticalmente e horizontalmente, mudanças no número de linhas em um 
campo de várias linhas ou centralização horizontal de campos com tamanho variante.

 Os campos vazios são usados para remover rótulos e títulos para campos que foram deixados em branco.

 Campos de entrada idênticos são usados para especificar alguns campos que usam os mesmos dados, de 
forma que o usuário que faz os pedidos precisem inserir os dados somente uma vez e todos os campos 
conectados são preenchidos automaticamente. Isso reduz a digitação desnecessária de dados e, 
conseqüentemente, possíveis erros.

 A seleção de estilo é usada em situações onde o estilo de um campo (fonte, tamanho e cor da fonte) pode 
precisar de ajuste.

Tabela 17: Exemplo de Propriedades Avançadas

Nome Título Tel Celular E-mail

Janice Jones Presidente 444-555123 422-555345 janice@global.com

John Smith Vice-Presidente 444-555125 422-555348 john@global.com

James Cook Supervisor 444-555321

Carol Donaldson Gerente de Projetos 444-555327 carol@global.com
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Para definir opções avançadas

1     Clique em Opções avançadas; a caixa de diálogo Opções avançadas abre com a guia Links de posição 
selecionada. 

2     Clique em OK quando você termina a modificação de Opções avançadas.

Definição de Links de Posição

1     Selecione o campo que você gostaria de reposicionar (por exemplo, cidade) e clique em Adicionar; o campo 
é adicionado na caixa de texto Campo a se mover e uma lista suspensa Campo principal aparece.

2     Selecione o campo vazio (por exemplo, Endereço 2) em Campo principal e marque a caixa de seleção Link 
vertical.

3     Isso assegura que a localização vertical do campo que está sendo reposicionado (Cidade) será afetada pela 
posição vertical (ou a ausência) do outro campo (Endereço 2).

4     Deixe o botão de opções de posicionamento relativo em sua seleção padrão. 

5     Uma mensagem de texto na parte inferior da janela indica a natureza da mudança (por exemplo, “Se o 
‘Endereço 2’ estiver vazio ‘Cidade’ será colocada na posição ‘Endereço 2’”).

Figura 37: Links de Posição

6     Repita o processo para cada campo que precisa de reposicionamento.

7     Clique em Aplicar.
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Definição de um Sufixo

1     Na janela Opções avançadas, clique na guia Sufixo.

2     Selecione o campo onde o sufixo não muda (por exemplo, E-mail do agente) e clique em Adicionar. O 
campo é adicionado à área Campos com sufixo.

3     Preencha o sufixo (por exemplo, @royalcargo.com) no campo Campo do sufixo.

Figura 38: Sufixo

4     Clique em Aplicar.
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Definição de Centralização de Grupos Avançada

1     Na janela Opções avançadas, clique na guia Centralização de grupos.

2     Crie um bloco de campos para agir como um grupo clicando em Novo grupo e insira um nome para o 
grupo de campos (por exemplo, Cliente).

3     Indique se a centralização horizontal ou vertical deve ser realizada para o grupo.

Figura 39: Centralização de Grupos

4     Para cada campo que estará no grupo, selecione o campo e clique em Adicionar.

5     Clique em Aplicar.

O aplicativo calcula o retângulo abrangente para os campos no grupo e o centro vertical ou horizontal do 
retângulo. Quando um trabalho é pedido, o aplicativo verifica se os campos existentes estão em ordem, 
recalcula o retângulo abrangente e alinha os novos centros vertical ou horizontal à ponta original. Em 
seguida, ele posiciona o texto de acordo.
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Lidar com Campos Vazios

1     Na janela Opções avançadas, clique na guia Campos vazios.

2     Para cada campo cujo rótulo deve ser removido se o campo estiver vazio, selecione o campo e clique em 
Adicionar. O campo é adicionado à área Definições de campos vazios.

Figura 40: Campos vazios

3     Ao concluir, clique em Aplicar.
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Lidar com Campos de Entrada Idênticos

1     Na janela Opções avançadas, clique na guia Campos de entrada idênticos.

2     Clique em Novo grupo e insira um nome para o campo (por exemplo, Nome do cliente).

3     Para cada campo compartilhando informações idênticas com outro campo, selecione o campo e clique em 
Adicionar.

Figura 41: Campos de Entrada Idênticos

4     Ao concluir, clique em Aplicar.
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Definição da Seleção do Estilo Avançado

1     Na janela Opções avançadas, clique na guia Estilo de estilo.

2     Para ajustar um item de estilo para um grupo de campos

a     Clique em Adicionar grupo. A caixa de diálogo Adicionar grupo aparece.

b     Especifique o Nome do grupo (por exemplo, Cliente).

c     Selecione o tipo do item (Fonte, Tamanho ou Cor de fonte) na caixa suspensa Tipo do grupo e clique em 
OK na caixa de diálogo Adicionar grupo.

d     Adicione os campos ao grupo selecionando cada campo e clicando em Adicionar.

e     Selecione os valores do item do estilo permissível (por exemplo, selecione as fontes permissíveis se você 
tiver selcionado a Fonte da lista suspensa) para os campos no grupo.

Figura 42: Seleção de Estilo

f     Repita isso para cada grupo e combinação de estilo.
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Organizar Campos
Você tem a opção de mudar a seqüência dos campos de dados variáveis e de desmembrar o formulário de dados 
variáveis que é preenchido pelo Consumidor durante o pedido (ao lidar com modelos personalizados) em 
algumas páginas do assistente. A habilidade de desmembrar o formulário em algumas páginas é importante nas 
seguintes circunstâncias:

 O formulário contém um grande número de campos de dados variáveis.

 O modelo tem algumas páginas com campos de dados variáveis em cada página. 

 Os campos de dados variáveis têm contexto diferente. Por exemplo, em um cartão postal enviado pelo 
correio sobre imóveis, alguns campos são para para o agente imobiliário, alguns campos para a propriedade 
anunciada e alguns para o destinatário.

A divisão do formulário em algumas guias pode ser feita manualmente ou no caso de modelos de várias páginas 
— automaticamente. 

Mudança de Seqüência de Campos

1     Selecione a guia Organizar campos ou clique em Salvar e continuar na guia Dados variáveis.

2     Use os botões Mover para cima e Mover para baixo para mudar a seqüência dos campos de informação 
variáveis.

3     Clique em Salvar e continuar para continuar com o estágio Seqüência de pedido.

Divisão dos Campos em Algumas Guias

Se você quiser dividir o formulário de informações variáveis em algumas guias, decida se a divisão será lógica ou 
por páginas.

Para dividir manualmente:

1     Selecione o campo no qual você quer movido para a próxima guia e clique em Adicionar guia; a caixa de 
diálogo Criar guia VI abre.

2     Digite o nome da guia e a sua descrição e clique em OK; uma linha de guia é adicionada.

Para dividir automaticamente:

1     Clique em Dividir etapas por páginas; a lista de campos de informações variáveis é desmembrada em 
algumas guias de acordo com o número de páginas no modelo. A seqüência de etapas muda 
automaticamente, se necessário.
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8
Determinação de Preços

Introdução
Este capítulo descreve os recursos de cálculo de impostos e determinação de preços do Web Services. Ele 
fornece uma visão geral, uma explicação de conceitos e as instruções passo a passo para que todas as tarefas 
relacionadas à determinação de preços possam ser realizadas. 

O capítulo é composto das seguintes seções:

 Visão Geral da Determinação de Preços – uma visão geral ampla dos conceitos e opções de determinação 
de preços.

 Configuração – descreve como definir as configurações que permitem que o sistema gere automaticamente 
um preço e o exiba on-line para o Consumidor.

 Gerenciamento de Preços – descreve as ferramentas para gerenciar os dados da determinação de preços e 
para visualizar e modificar os preços dos trabalhos e pedidos.

 Biblioteca de Itens de Linha – fornece uma visão geral da biblioteca de itens de linha e as tarefas de 
gerenciamento da biblioteca geral. 
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Visão Geral da Determinação de Preços
O Web Services fornece um recurso amplo para estabelecer preços para trabalhos e pedidos. Sempre que o 
Consumidor visualiza o resumo do trabalho ou clica em Obter cotação no carrinho de compras, o mecanismo de 
determinação de preços é ativado para calcular o preço do trabalho. Em seguida, durante o processo de pagamento, 
após os detalhes de frete serem fornecidos, o mecanismo de determinação de preços é ativado novamente para 
calcular o preço do pedido que inclui sobretaxas de urgência, desconto, preço de frete e impostos.

Conceitos
O recurso de determinação de preços introduz alguns conceitos básicos. Entender esses conceitos pode não ser 
fundamental para as operações cotidianas do aplicativo, mas pode valer a pena para tirar o benefício máximo do 
mecanismo de determinação de preços. 

Modelo de Cálculo

Um modelo de cálculo é um algoritmo que calcula os dados de produção e o preço do trabalho. O modelo de 
cálculo contém um componente planejador, um modelo de estimativa e um componente de decisão. 

O sistema é fornecido com os seguintes modelos de cálculo de determinação de preço de trabalho: 

 Intenção

 Manual

 Excel (parte de um módulo opcional)

Você seleciona o modelo de cálculo do trabalho ao definir um tipo de trabalho e o preço do modelo ou no caso 
de determinação de preço em Excel, ao configurar uma conta.

Um modelo de cálculo separado é fornecido para a determinação de preço.

Modelo de Cálculo de Intenção

O modelo de cálculo de intenção planeja a produção do trabalho e calcula a determinação de preço do trabalho 
com base nas seleções de intenção feitas pelo Consumidor.

Modelo de Cálculo Manual

O modelo de cálculo manual planeja a produção do trabalho, mas não fornece um preço automático. Você 
precisa fornecer o preço manualmente quando o trabalho for criado. 

Modelo de Cálculo em Excel (Opcional)

O modelo de cálculo em Excel calcula o preço de acordo com uma planilha do Excel que você fornece. O 
modelo de cálculo em Excel é parte do módulo opcional do Exportação de dados. 

Para obter mais informações, consulte Determinação de Preços em Excel na página 287.
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Componente Planejador

O componente planejador é a primeira parte do modelo de cálculo de determinação de preço do trabalho. É um 
algoritmo que verifica a intenção do trabalho e os dispositivos de saída disponíveis para produzir o trabalho, 
filtra os dispositivos que correspondem à cor, dimensão de página e intenção de qualidade do trabalho e gera 
alguns planos de produção para produzir o trabalho. 

Quando estiver definindo o tipo de trabalho e a determinação de preços do modelo, você pode configurar os 
parâmetros para o componente planejador. Estes parâmetros são os dispositivos de saída e os parâmetros de 
imposição para imprimir o tipo de trabalho ou modelo. Esses dados limitarão o componente planejador para 
verificar possíveis opções de produção somente entre dispositivos predefinidos e opções de imposição, caso 
contrário o planejador procurará todos os dispositivos disponíveis e gerará os planos de produção 
automaticamente. 

Plano de Produção

Um conjunto de dados gerado pelo componente planejador que inclui restrições de imposição e a seleção do 
dispositivo de saída. Na maioria dos casos, alguns planos de produção são gerados para cada trabalho.

Modelo de Estimativa

Um algoritmo que calcula o preço de um trabalho para cada plano de produção específico, com base no modelo 
de cálculo usado.

Matriz de Resultados

Uma tabela de preços gerada pelo modelo de estimativa para cada plano de produção. Compreende uma lista de 
itens de linha de resultado com as quantidades, custo associado e preço. 

Componente de Decisão

Um algoritmo que escolhe o plano de produção mais apropriado na lista de planos disponíveis. A decisão é feita 
de acordo com os seguintes parâmetros:

 O custo menor, se o preço for estabelecido por área ou folhas de impressão, caso contrário...

 O primeiro dispositivo e o tamanho da folha de impressão na lista.

Item de linha

Uma unidade de preço básica no sistema que é usada para calcular todos os preços no sistema. 

Um item de linha inclui:

 Unidades de preço.

 Custo base.

 Custo por número de unidades.

 Preço base.

 Custo por número de unidades.
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As unidades de preço suportadas pelo sistema, para itens de linha de preços de intenção são: cópias, folhas, 
páginas totais, polegada quadrada e cm quadrado.

Além disso, o aplicativo gerencia os itens de linha para impostos, frete etc. Esses itens de linha possuem outras 
unidades, como porcentagem (%) e peso. 

Item de Linha de Resultado

Um item de linha é gerado pelo modelo de estimativa, ao criar a matriz de resultados. 

Biblioteca de Itens de Linha

Uma biblioca para gerenciar todos os itens de linha e itens de linha de resultado no sistema.

Pacote de Impostos

Um componente compreendendo um ou mais impostos que precisam ser aplicados ao trabalho, um pedido ou 
custo de frete. Quando o pacote de imposto compreender mais do que um imposto (por exemplo, nos EUA ou 
Canadá), o pacote de impostos também incluirá as informações de como os impostos individuais são calculados. 

Os impostos individuais podem ser limitados a áreas geográficas para acomodar a legislação local referente a 
impostos.

Visão Geral do Precesso de Preços
O processo de preços compreende os seguintes estágios:

 Configuração – você configura todos os dados e parâmetros necessários para determinação de preços.

 Determinação de preço do trabalho – o aplicativo calcula automaticamente o preço dos trabalhos.

 Determinação de preço do pedido – o aplicativo calcula automaticamente o preço dos pedidos.

 Gerenciamento de preços – você visualiza e modifica os itens de linha, preços de trabalho e pedido 
conforme necessário.

Configuração

Algumas das configurações relacionadas aos preços são realizadas durante a configuração inicial do sistema, esses 
itens incluem referência ao capítulo apropriado no guia de usuário. 

Configuração de Determinação de Preços do Pedido

As configurações seguintes devem ser realizadas para que a determinação de preços do pedido funcione 
adequadamente:

 Defina as sobretaxas de urgência em todo o sistema em Configurações de impressão > Preços > Empresa. 
Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de Dispositivos de Saída na página 40.

 Defina todos os impostos aplicáveis em Configurações de impressão > Preços > Biblioteca de impostos.
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 Defina os preços dos tipos de frete e os respectivos impostos (se for necessário adicionar imposto em 
frete) em Configurações de Impressão > Frete > Métodos de entrega. Para obter mais informações, 
consulte Definição de Métodos de Frete na página 59.

 Defina o imposto e o desconto em Conta> Configuração de conta > Preferências. Uma conta pode herdar 
o imposto padrão do sistema ou você pode definir um imposto de nível de conta. Para obter mais 
informações, consulte Modificação de Preferências de Conta na página 72.

 Defina o imposto e a urgência para os tipos de trabalho que não devem herdar as configurações do sistema. 
Para obter mais informações, consulte Fluxo Empresarial de Trabalho na página 121.

 Defina o imposto e a urgência em modelos que não devem herdar as configurações do tipo de trabalho. 
Para obter mais informações, consulte Fluxo Empresarial de Trabalho na página 121.

Configuração de Preço do Trabalho

As configurações seguintes devem ser realizadas para que a determinação de preços do pedido funcione 
adequadamente:

 Definir o preço do tipo de trabalho – você pode usar o modelo de cálculo manual ou baseado em intenção.

 Definir o preço do modelo – um modelo pode herdar a configuração de preço do tipo de trabalho ou você 
pode definir um preço específico para ele. Dessa forma, você pode fornecer listas de preços diferentes para 
contas diferentes, com base em contratos.

 Definir um modeo de preços baseado em Excel para uma conta (opcional).

Determinação de Preço do Trabalho

O mecanismo de determinação de preço do trabalho é ativado sempre que o Consumidor está visualizando o 
resumo do trabalho ou clicando em Obter cotação no carrinho de compras. 

O cálculo do preço do trabalho é aplicado pelo sistema hierarquicamente, da seguinte forma:

 Use a determinação de preço de nível de trabalho (manual) se ela tiver sido definida, caso contrário...

 Use a determinação de preço de modelo se ela tiver sido definida, caso contrário...

 Use a determinação de preço de Excel se ela tiver sido definida para uma conta, caso contrário...

 Use a determinação de preço do tipo de trabalho se ele tiver sido definido, caso contrário...

 Preço Não Disponível é exibido. 

Quando um trabalho estiver no carrinho de compras, não haverá ainda detalhes do frete (data, 
método e endereço) associados a ele. Portanto, o sistema não pode calcular os dados 
relacionados ao frete nesse estágio. Assim, ele não exibe os impostos, o custo do frete nem as 
sobretaxas de urgência no carrinho de compras.
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Determinação de Preço do Pedido

O mecanismo de determinação de preço do pedido é ativado durante o processo de pagamento, após os detalhes 
de frete terem sido fornecidos. Ele calcula o preço do trabalho final (no caso da sobrecarga de urgência precisar 
ser aplicada) e o preço do pedido que inclui o desconto, preço de frete e impostos.

Hierarquia de Impostos de Pedido

O cálculo de impostos é aplicado hierarquicamente. O sistema verifica se um imposto foi especificado no 
primeiro nível, se foi – o cálculo dos impostos é realizado, caso contrário, ele verifica se um imposto foi 
especificado no próximo nível, da seguinte forma:

 Use o imposto do trabalho, se ele tiver sido definido, caso contrário...

 Use o imposto do modelo, se ele tiver sido definido, caso contrário...

 Use o imposto da conta, se ele tiver sido definido, caso contrário...

 Use o imposto do tipo do trabalho, se ele tiver sido definido, caso contrário...

 Use os impostos do sistema.

Gerenciamento de Preços

O gerenciamento de preços é realizado em alguns locais:

 Na área de acompanhamento de trabalho, você pode visualizar os dados dos preços de trabalhos e 
pedidos (com base nas limitações do status de trabalho). 

 Na biblioteca de itens de linha, você pode ver e modificar os itens de linha e os itens de linha de 
resultado.

 Na fila de produção, você pode ver e modificar os dados de determinação de preços para os trabalhos.
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Configuração
A seguinte seção fornece informações sobre como configurar impostos e preços do trabalho.

Configuração de Pacotes de Impostos
Para poder atribuir impostos a objetos específicos como tipos de trabalho, modelos ou contas, você pode 
precisar criar primeiro os pacotes de impostos. Em muitos casos, você só precisa de um pacote de impostos, 
contendo um único imposto. 

Esta seção fornece uma visão geral de impostos e descreve como criar:

 Um pacote com um imposto

 Um pacote com vários impostos

 Um imposto independente de área

 Um imposto dependente de área

Impostos Dependentes de Área

Você pode definir impostos dependentes de área. Há duas opções de dependência de área: 

 Dependente do endereço de entrega é apropriado em situações quando o imposto está relacionado ao 
destino do frete de um pedido. 

 Em alguns países, o imposto está relacionado ao local principal da empresa do Consumidor e nesse 
caso Dependente do endereço de cobrança deve ser selecionado. 

As mesmas regras de definição de área se aplicam aos dois impostos dependentes de área.

Cálculo de Vários Impostos

Normalmente, quando vários impostos são aplicados a um produto, cada imposto é calculado sobre o preço do 
produto base e adicionado ao total. 

Exemplo:

Preço de venda do produto $100,00
Imposto A 5% $5,00
Imposto B 10% $10,00
Preço Total $115,00

Às vezes, a legislação sobre impostos exige a aplicação de somente um imposto na parte superior do subtotal do 
preço de venda do produto além de outro imposto. Por exemplo, nas províncias de Quebec e Prince Edward 
Island no Canadá, o PST (Provincial Sale Tax, imposto sobre vendas da província) é cobrado com base no total 
do preço de venda além de GST (Goods and Services Tax, imposto sobre bens e serviços). 
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Exemplo:

Preço de venda do produto $100,00
Imposto GST 5% $5,00
Sub-total $105,00
PST 10% $10,50
Preço Total $115,50

Gerenciamento dos Pacotes de Imposto

Use a biblioteca dos pacotes de impostos para criar, editar e excluir os pacotes de impostos.

Criação de um Pacote de Imposto Único

1     Selecione Configurações de impressão > Preços > Biblioteca de impostos; a biblioteca de pacotes de 
impostos aparece. 

2     Clique em Novo na lista Pacote de impostos à esquerda; um novo pacote de impostos é adicionado à lista.

3     Digite o nome do pacote de impostos e a sua descrição. 

4     Clique em Salvar; o nome do pacote de impostos é atualizado na lista à esquerda.

5     Clique em Adicionar imposto; a caixa de diálogo Biblioteca de impostos aparece. Você pode escolher um 
imposto existente na biblioteca ou criar um novo:

 Para criar um novo imposto, consulte a tarefa Criação de um Único Imposto ou a tarefa Criação de um 
Imposto Dependente de Área.

 Para adicionar uma tarefa existente, selecione um nome do imposto na lista e clique em Adicionar.

6     Clique em Salvar.

Criação de um Pacote com Vários Impostos

1     Selecione Configurações de impressão > Preços > Biblioteca de impostos; Biblioteca de impostos aparece. 

2     Clique em Novo na lista Pacote de impostos à esquerda; um novo pacote de impostos é adicionado à lista.

3     Digite o nome do pacote de impostos e a sua descrição. 

4     Clique em Salvar; o nome do pacote de impostos é atualizado na lista à esquerda.

5     Clique em Adicionar imposto; a caixa de diálogo Biblioteca de impostos aparece. Você pode escolher um 
imposto existente na biblioteca ou criar um novo:

 Para criar um novo imposto, consulte a tarefa Criação de um Único Imposto ou a tarefa Criação de um 
Imposto Dependente de Área.

 Para adicionar uma tarefa existente, selecione um nome do imposto na lista e clique em Adicionar.

6     Adicionar mais impostos.

7     Se a seqüência de aplicação de impostos for importante, use os botões  (mova para cima e para 
baixo), para mudar a seqüência dos impostos.
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8     Se houver necessidade de incluir um ou mais dos primeiros impostos no subtotal sobre o próximo imposto 
que é calculado, marque a caixa de seleção Incluir no subtotal para esses impostos.

9     Clique em Salvar.

Figura 43: Pacote com Vários Impostos

Configuração do Pacote de Impostos Padrão

Toda a conta do cliente e o tipo de trabalho usa automaticamente o pacote de impostos padrão, a menos que 
você selecione um pacote de impostos diferente.

1     Selecione Configurações de impressão > Preços > Biblioteca de impostos; a biblioteca de pacotes de 
impostos aparece. 

2     Selecione um pacote de impostos da lista à esquerda.

3     Clique em Definir como padrão; o pacote selecionado é marcado como Sistema padrão.

Duplicação de um Pacote de Impostos

A duplicação de um pacote de impostos é uma forma rápida de criar um novo pacote que é semelhante em 
alguns aspectos a um existente.

1     Selecione Configurações de impressão > Preços > Biblioteca de impostos; a biblioteca de pacotes de 
impostos aparece. 

2     Selecione um pacote de impostos da lista à esquerda.

3     Clique em  (duplicata); uma cópia do pacote selecionado é criado e adicionado à lista.
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Exclusão de um Pacote de Impostos

A duplicação de um pacote de impostos é uma forma rápida de criar um novo pacote que é semelhante em 
alguns aspectos a um existente.

1     Selecione Configurações de impressão > Preços > Biblioteca de impostos; a biblioteca de pacotes de 
impostos aparece. 

2     Selecione um pacote de impostos da lista à esquerda.

3     Clique em  (excluir); uma mensagem de confirmação é excluída.

4     Clique em Sim; o pacote de impostos é excluído.

Gerenciamento de Impostos

Criação de um Único Imposto

1     Selecione um pacote de imposto ou crie um novo e clique em Adicionar imposto para abrir a caixa de 
diálogo Biblioteca de impostos.

2     Clique em Novo na caixa de diálogo Biblioteca de impostos; uma caixa de diálogo Novo imposto aparece.

3     Digite o nome do imposto e a descrição.

4     Digite a porcentagem de impostos.

5     Deixe o botão de opções Não depende da área selecionado.

6     Clique em OK; a caixa de diálogo é fechada e o imposto é adicionado ao pacote que você criou.

Criação de um Imposto Dependente de Área

1     Selecione um pacote de impostos ou crie um novo e clique em Adicionar imposto para abrir a caixa de 
diálogo Biblioteca de impostos.

2     Clique em Novo em Biblioteca de impostos; uma caixa de diálogo Novo imposto aparece.

3     Digite o nome do imposto e a descrição.

4     Digite a porcentagem de impostos.

5     Selecione o botão de opção Depende do endereço de entrega.

6     Selecione a opção Efetivo dentro de para que o imposto criado seja aplicado para todos os endereços de 
entrega dentro da área definida ou Efetivo fora de para que o imposto criado seja aplicado a todos os 
endereços de entrega fora da área definida.

a     Selecione o nome do país.

b     Digite uma lista de códigos CEP específicos identificando a área ou o intervalo dos códigos CEP.

7     Clique em OK; a caixa de diálogo é fechada e o imposto é adicionado ao pacote que você criou.
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Figura 44: Imposto Dependente de Área

Remoção de um Imposto de um Pacote

1     Selecione um pacote de impostos.

2     Selecione um imposto no pacote.

3     Clique em Remover; aparece uma mensagem de confirmação.

4     Clique em Sim; o imposto é removido da lista.

Edição de um Imposto

1     Selecione um pacote de impostos.

2     Selecione um imposto no pacote.

3     Clique em Editar imposto; uma mensagem de confirmação aparece.

4     Clique em Sim; a caixa de diálogo Editar imposto abre.

5     Modifique o imposto conforme necessário.

6     Clique em OK; a caixa de diálogo fecha.

Exclusão de um Imposto

1     Selecione um pacote de impostos.

2     Clique em Adicionar imposto; a caixa de diálogo Biblioteca de impostos aparece.

3     Selecione um imposto na lista.

4     Clique em Excluir; uma caixa de diálogo de confirmação abre.

5     Clique em Sim; o imposto é excluído da biblioteca e de todos os pacotes de impostos que o contiverem.

6     Clique em Cancelar; a caixa de diálogo fecha.
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Duplicação de um Imposto

1     Selecione um pacote de impostos.

2     Clique em Adicionar imposto; a caixa de diálogo Biblioteca de impostos aparece.

3     Selecione um imposto na lista.

4     Clique em Duplicar; um duplicata do imposto é criada.

5     Clique em Cancelar; a caixa de diálogo fecha.

Configuração de Preço do Tipo do Trabalho
Esta seção fornece informações sobre os seguintes assuntos:

 Configuração de preço baseado em intenção para o tipo de trabalho ou modelo.

 Configuração de preço manual para o tipo de trabalho ou modelo.

Seleção de um Tipo de Trabalho

1     Selecione Configurações de impressão > Fluxo empresarial do trabalho > Biblioteca de tipos de trabalho; 
a Biblioteca de tipos de trabalho aparece. 

2     Na Biblioteca de tipos de trabalho, selecione um tipo de trabalho.

3     Clique em Editar; a edição do tipo de trabalho abre com a guia Propriedades gerais selecionada.

4     Ao concluir, clique em Voltar para a Biblioteca de tipos de trabalho /Voltar para a Biblioteca de modelos.

Seleção de um Modelo

1     Selecione Contas > Configuração de Loja > Modelos; o repositório Modelos aparece. 

2     Selecione uma conta e um modelo.

3     Clique em Editar propriedades; a edição do modelo abre com a guia Propriedades gerais selecionada.

Configuração de Preço de Intenção

1     Selecione a guia Configurações; a guia Configurações aparece com a guia Quantidade selecionada.

2     Selecione a guia Preços; a guia Preços aparece.

3     Selecione Preço da intenção na lista Modelo de cálculo; o sistema cria uma lista de preços vazia (item de 
linha) para todas as únicas opções de intenção do tipo de trabalho.
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4     Definir os parâmetros de produção

a     Defina os intervalos de quantidade:

i     Se você quiser definir parâmetros de produção diferentes para intervalos de quantidade diferentes 
(por exemplo, um dispositivo de impressão digital para tiragens pequenas e um dispositivo offset 
para tiragens grandes), clique em Adicionar quantidade; um outro intervalo de quantidade é 
adicionado à área Planejador.

ii     Digite os valores nos campos De e A.

b     Relacione um dispositivo a um intervalo de quantidade:

i     Na seção Planejador, clique em Escolher o(s) dispositivo(s); a caixa de diálogo Dispositivo e 
imposição abre.

ii     Selecione o dispositivo de saída, os parâmetros de imposição e o tamanho da folha de impressão.

iii    Clique em OK para salvar as alterações e fechar e caixa de diálogo.

iv     Clique em Adicionar dispositivo para adicionar mais opções de dispositivos a esse intervalo.

Figura 45: Planejador com Várias Quantidades

5     Criar uma lista de preços para o produto base:

a     Selecione a caixa de seleção Ativado; as informações do item de linha à direita ficam ativadas. 

b     Selecione o tipo de unidades para preço (cópias é a opção mais comum).

c     Adicione os intervalos de quantidade:

i     Se você quiser definir preços diferentes para intervalos de quantidades diferentes (o preço por 
unidade é reduzido quando uma quantidade maior é pedida), clique em Novo intervalo; outro 
intervalo de quantidade é adicionado à área Planejador.

ii     Digite os valores nos campos De e A.

d     Defina os preços para cada intervalo de quantidade:

i     Digite o custo fixo para o produto de base.

ii     Digite o custo variável e o número de unidades aos quais ele se aplica.

iii    Digite o custo fixo para o produto de base.
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iv     Digite o preço variável para o número de unidades indicado acima.

e     Clique em Salvar; o item de linha é salvo na biblioteca de itens de linha e o número de itens de linha é 
atualizado.

Figura 46: Preço Base do Produto com Intervalos

6     Defina as listas de preço para cada opção de intenção que você quer determinar preço:

a     Clique em  para expandir o botão.

b     Repita todas as sub-etapas do Etapa5 acima.

Você terminou de configurar o preço com base em intenção.

Exemplos de Preços com base em Intenção

Para esclarecer o uso da determinação de preços de intenção, vamos ver alguns exemplos.

Tipo de trabalho em cartões postais

Você quer oferecer impressão em cartões postais:

 Dimensão da Página: 8,5”x5,5” (padrão); 5”x7”

 Cores: Quatro cores (padrão); Preto e branco

 Papel: 14 pt. Capa brilhante (padrão); 14 pt. Capa mate

 Número de páginas: 2

 Dobra: sem dobra (padrão); dobra simples

Considerações sobre preço:

 Não há preço base para o produto.

 O tamanho de página não afeta o preço, o preço para os dois tamanhos de cartão postal é o mesmo.

 A impressão de cor máxima é o preço base para cartões postais coloridos.

 A impressão preto e branco é o preço base para os cartões postais preto e branco.

 O preço do papel está incluído no preço base.

 Nenhuma dobra está incluída no preço base.

 A dobra simples não tem preço adicional.
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Tipo do Trabalho de Duplicação de Documento

Você quer oferecer duplicação de documento:

 Dimensão da Página: 8,5”x11” (padrão); Ofício

 Cores: Preto e branco (padrão); Quatro cores

 Papel: 100# Tipo revestido com brilho forte (padrão); 100# Tipo sem revestimento

 Número de páginas: 1-200

 Encadernação: grampeamento no canto (padrão); encadernador; encadernamento com espiral; 
encadernamento térmico

Tabela 18: Preço Base

De A Fixo Variável Unidades

Preço Base – desativado

Dimensão da Página, 8,5” x 5,5” – desativado

Dimensão da Página, 7” x 5” – desativado

Cores, Quatro cores Cópias

1 1000 Custo: $3 Custo:$20 por 100

Preço:$15 Preço:$50

1001 10000 Custo: $3 Custo:$20 por 100

Preço:$10 Preço:$40

Cores, Preto e branco Cópias

1 1000 Custo: $3 Custo:$10 por 100

Preço:$10 Preço:$30

1001 10000 Custo: $3 Custo:$10 por 100

Preço:$5 Preço:$20

Papel, 14 pt. Capa brilhante – desativado

Papel, 14 pt. Capa mate – desativado

Dobra, sem dobra – desativado

Dobra, Dobra simples Cópias

1 Infinito Custo: $10 Custo:$5 por 100

Preço:$20 Preço:$8
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Considerações sobre preço:

 Não há preço base para o produto.

 A dimensão da página não afeta o preço.

 A impressão em quatro cores é o preço base para documentos coloridos, a unidade do preço é cliques.

 A impressão em preto e branco é o preço base para documentos coloridos, a unidade do preço é cliques.

 O preço do papel é calculado separadamente.

 O grampeamento no canto está incluído no preço base.

 Encadernador, encadernação em espiral e encadernação térmica são calculados separadamente por 
cópia.

Tabela 19: Preço Base

De A Fixo Variável Unidade: Cópias

Preço Base – desativado

Dimensão da Página, 8,5” x 5,5” – desativado

Dimensão da Página, 7” x 5” – desativado

Cores, Quatro cores Cliques

1 Infinito Custo: $0 Custo:$0,05 por 1

Preço:$10 Preço:$0,15

Cores, Preto e branco Cliques

1 Infinito Custo: $0 Custo:$0,015 por 1

Preço:$5 Preço:$0,10

Papel, 100# Tipo revestido com brilho forte Folhas

1 Infinito Custo: $1 Custo:$0,05 por 5

Preço:$5 Preço:$0,08

Papel, 100# Tipo sem revestimento

1 Infinito Custo: $1 Custo:$0,04 por 5

Preço:$5 Preço:$0,07

Encadernação, grampeamento no canto – desativado

Encadernação, encadernação em espiral Cópias

1 100 Custo: $4 Custo:$5 por 10

Preço:$10 Preço:$8

101 Infinito Custo: $3 Custo:$4 por 10

Preço:$5 Preço:$7
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Configuração de Preço Manual
A determinação de preço manual compreende duas etapas – configuração de um tipo de trabalho ou modelo 
para ter o preço calculado manualmente e, em seguida, a determinação do preço real de um trabalho.

1     Selecione a guia Configurações; a guia Configurações aparece com a guia Quantidade selecionada.

2     Selecione a guia Preços; a guia Preços aparece.

3     Selecione Manual na lista Modelo de cálculo.

4     Defina os parâmetros de produção conforme especificados no procedimento de determinação de preço da 
intenção do Etapa4.

5     Clique em Salvar.

Quando um trabalho for pedido com base nesse tipo de trabalho ou modelo, o usuário receberá uma 
notificação de ‘preço não disponível’. 

Encadernação, encadernador Cópias

1 100 Custo: $10 Custo:$0,92 por 1

Preço:$20 Preço:$2

101 Infinito Custo: $7.50 Custo:$0,85 por 1

Preço:$15 Preço:$1,5

Encadernação, encadernação térmica Cópias

1 100 Custo: $2 Custo:$3 por 10

Preço:$5 Preço:$6

101 Infinito Custo: $2 Custo:$2 por 10

Preço:$4 Preço:$5

Tabela 19: Preço Base

De A Fixo Variável Unidade: Cópias
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Gerenciamento de Preços
Esta seção fornece instruções detalhadas sobre os seguintes assuntos:

 Determinação Manual de Preço de Trabalho

 Verificação e Modificação do Preço do Trabalho

 Verificação e Modificação do Preço do Pedido

Determinação Manual de Preço de Trabalho

1     Selecione Tarefas > Consultar Pedidos; Consultar Pedidos é exibido com a opção Pesquisar selecionada. 

2     Localize o trabalho necessário usando Pesquisar ou selecionando a fila apropriada.

3     Selecione o trabalho e clique Determinação de preços do trabalho; a caixa de diálogo Determinação de 
preços do trabalho abre.

Figura 47: Determinação de Preço Manual

4     Digite o Custo (se necessário) e o Preço do trabalho.

5     Você poderá precisar adicionar itens de linha ao preço base:

a     Clique em Adicionar item; a caixa de diálogo Selecionar item de linha é exibida.

b     Localize o item de linha necessário ou crie um novo. Para obter mais informações sobre como criar itens 
de linha, consulte Criação de um Novo Item de Linha, Etapa2 na página 202.

c     Clique em Adicionar; a caixa de diálogo fecha e o item de linha é adicionado à matriz de resultados de 
preços do trabalho.

d     Digite a quantidade para o item de linha adicionado.

e     Clique em qualquer lugar fora da caixa Quantidade; o preço é recalculado. 

6     Clique em Fechar; a caixa de diálogo fecha. 

Você concluiu o processo de determinar manualmente o preço do trabalho.
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Verificação e Modificação do Preço do Trabalho

1     Selecionar Tarefas > Consultar pedidos; a tela Pesquisar aparece. 

2     Localize o trabalho necessário usando Pesquisar ou selecionando a fila apropriada.

3     Selecione o trabalho e clique Determinação de preços do trabalho; a caixa de diálogo Determinação de 
preços do trabalho abre.

4     Verifique a matriz de resultados.

Figura 48: Determinação de Preço para Trabalho baseado em Intenção

5     Mudança de um item de linha, se necessário:

a     Clique no link do número para o item de linha que tem que ser mudado; a caixa de diálogo Editar item 
de linha abre. 

b     Modifique o item de linha conforme necessário. Para obter mais informações sobre como criar itens de 
linha, consulte Edição da Opção JBF, Design e Itens de Linha Personalizados na página 202.

c     Clique em Salvar; a caixa de diálogo fecha e o item de linha é atualizado.

6     Você poderia precisar adicionar itens de linha ao preço base. Para obter mais informações sobre como 
adicionar um item de linha, consulte Edição da Opção JBF, Design e Itens de Linha Personalizados na 
página 202.

7     Clique em Fechar; a caixa de diálogo fecha e os dados são salvos.

Verificação e Modificação do Preço do Pedido

1     Selecionar Tarefas > Consultar pedidos; a tela Pesquisar aparece. 

2     Localize o trabalho necessário usando Pesquisar ou selecionando a fila apropriada.

3     Selecione o trabalho e clique Determinação de preços do pedido; a caixa de diálogo Determinação de 
preços do pedido abre.

4     Verifique a matriz de resultados.
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Figura 49: Matriz de Resultados de Preços de Pedido

5     Mude um item de linha, se necessário:

a     Clique no link do número para o item de linha que tem que ser mudado; a caixa de diálogo Editar item 
de linha abre. 

b     Modifique o item de linha conforme necessário. Para obter mais informações sobre como adicionar um 
item de linha, consulte Edição da Opção JBF, Design e Itens de Linha Personalizados na página 202.

c     Clique em Salvar; a caixa de diálogo fecha e o item de linha é atualizado.

6     Você poderia precisar adicionar itens de linha ao preço base. Para obter mais informações sobre como 
adicionar um item de linha, consulte Edição da Opção JBF, Design e Itens de Linha Personalizados na 
página 202.

7     Clique em Fechar; a caixa de diálogo fecha e os dados são salvos.
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Biblioteca de Itens de Linha
A biblioteca de itens de linha armazena todos os itens de linha no sistema. Trabalhar diretamente na biblioteca 
de itens de linha é, portanto, muito eficiente e conveniente. Contudo, é também muito arriscado, por acaso, 
como você poderia mudar o item de linha incorreto ou mudar o item de linha correto, mas não perceber a 
extensão total do efeito resultante. Certifique-se de que está familiarizado com a biblioteca de itens de linha e 
com os objetos que ela afeta, antes de fazer modificações.

Tipos de Itens de Linha
Há itens de linha de alguns tipos, cada um com as suas características particulares.

Configuração de Itens de Linha

Alguns dos itens de linha são gerados como parte do sistema e do processo de determinação de preços. 

 Opção JBF – um item de linha da opção JBF é criado para cada opção de determinação de preço de 
intenção de um tipo de trabalho ou preço de modelo. 

 Imposto – um item de linha de imposto é criado para cada imposto no aplicativo. 

 Desconto – um item de linha de desconto é criado para cada conta no aplicativo. 

 Urgência – dois itens de linha de urgência são criados para a configuração de nível do sistema e para cada 
tipo e modelo de trabalho que tem configurações de urgência específicas.

 Entrega – um item de linha de entrega é criado para cada um dos métodos de frete no aplicativo. 

 Personalizado – itens de linha que você cria para serviços de preços adicionais que não são relacionados à 
intenção. Por exemplo, ortografia. 

 Design – itens de linha que você cria para serviços de design adicionais, como provas ou tempo do 
designer.

Itens de Linha de Resultado

 Trabalho calculado – um item de linha de trabalho calculado é criado para cada trabalho no sistema. 

 Trabalho definido – o item de linha Trabalho definido é criado para todo trabalho definido pedido.

 Preço de Excel – um item de linha de Excel é criado para todo trabalho que recebe preço com Excel.

 Preço Manual – o item de linha do Preço Manual não tem dados de preços - ele exibe Preço N.D. para todo 
o trabalho com preço manual.
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Gerenciamento da Biblioteca de Itens de Linha
Para acessar a biblioteca de itens de linha, selecione o menu Configurações de impressão > Preços > Itens de 
linha. 

Pesquisar por um Item de Linha

Você pode pesquisar por itens de linha por tipo e critérios. 

1     Selecione o item de linha Tipo se quiser pesquisar somente por itens de linha de um tipo específico.

2     Selecione os critérios de busca da lista.

3     Selecione o operador de comparação.

4     Digite o critério de texto na caixa de texto.

5     Clique em Pesquisa; o sistema realiza a busca e mostra os resultados na lista.

6     Para redefinir a biblioteca para a lista total:

a     Selecione Todos na lista Tipo, Item da linha no. e Todos na lista de operadores de comparação.

b     Clique em Pesquisar; a lista completa é exibida.

Criação de um Novo Item de Linha

Você pode criar itens de linha de tipos personalizados, design e desconto. 

1     Clique em  (Criar novo item de linha); a caixa de diálogo Editar item de linha abre.

2     Para criar um item de linha personalizada ou de design, selecione Personalizado ou Design na lista de tipos. 
Para obter mais informações sobre como editar itens de linha, consulte Edição da Opção JBF, Design e Itens 
de Linha Personalizados na página 202.

3     Para criar um item de linha de desconto, selecione Desconto na lista Tipo; a exibição da caixa de diálogo é 
atualizada e mudada. Para obter mais informações sobre como editar itens de linha de desconto, consulte 
Edição de Itens de Linha de Desconto na página 203.

4     Clique em Salvar; o item de linha é criado e a caixa de diálogo é fechada.

Edição de Itens de Linha

A edição dos itens de linha difere de acordo com o tipo de item de linha. As seguintes instruções são fornecidas 
por tipo de item de linha.

Edição da Opção JBF, Design e Itens de Linha Personalizados

1     Encontre o item de linha a ser mudado e clique em Editar; a caixa de diálogo Editar item de linha.

2     Selecione as unidades na lista Unidade.
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3     Adicione os intervalos de quantidade:

a     Se você quiser definir preços diferentes para intervalos de quantidades diferentes (o preço por unidade 
é reduzido quando uma maior quantidade é pedida), clique em Novo intervalo; outro intervalo de 
quantidade é adicionado à área Planejador.

b     Digite os valores nos campos De e A.

4     Defina os preços para cada intervalo de quantidade:

a     Digite o custo fixo para o produto de base.

b     Digite o custo variável e o número de unidades aos quais ele se aplica.

c     Se você quiser usar marcação para cálculo de preço, marque a caixa de seleção Usar marcação e digite 
o valor porcentual; o preço é automaticamente atualizado.

d     Se você não usou marcação, digite o preço fixo e variável para o produto base.

5     Clique em Salvar; o item de linha é salvo e a caixa de diálogo é fechada.

Figura 50: Item de Linha de Opção JBF

Edição de Itens de Linha de Imposto

1     Encontre o item de linha a ser mudado e clique em Editar.

2     Modifique o nível e a descrição dos impostos, se necessário.

3     Clique em Salvar; o item de linha é salvo e a caixa de diálogo é fechada.

Edição de Itens de Linha de Desconto

1     Encontre o item de linha a ser mudado e clique em Editar.

2     Modifique o nível e a descrição do desconto, se necessário.

3     Clique em Salvar; o item de linha é salvo e a caixa de diálogo é fechada.



Determinação de Preços

Web Services204

Edição de Itens de Linha de Urgência

1     Encontre o item de linha a ser mudado e clique em Editar.

2     Modifique o nível e a descrição do item de linha, se necessário.

3     Clique em Salvar; o item de linha é salvo e a caixa de diálogo é fechada.

Edição de Itens de Linha de Entrega

Os itens de linha de tipo de entrega são associados com Fedex, US Postal Service, UPS e tipos de itens de linha 
de remessa direta. 

1     Encontre o item de linha a ser mudado e clique em Editar.

2     Modifique os dados do item de linha. Para obter mais informações sobre como editar preços do método de 
frete, consulte Definição de Métodos de Frete na página 59.

3     Clique em Salvar; o item de linha é salvo e a caixa de diálogo é fechada.

Edição dos Itens de Linha do Trabalho Calculado

1     Encontre o item de linha a ser mudado e clique em Editar.

2     Para visualizar a matriz de resultados relacionada com esse trabalho, clique no link Determinação de preços 
detalhada; a caixa de diálogo Determinação de preços do trabalho abre. 

a     Para obter mais informações sobre essa tela, consulte Verificação e Modificação do Preço do Trabalho 
na página 199.

b     Clique em Salvar.

3     Clique em Salvar; o item de linha é salvo e a caixa de diálogo é fechada.

Lembre-se que você está mudando os itens de linha de urgência a nível de sistema, a mudança 
afetará todos os tipos e modelos que herdarem essas configurações do sistema. 

As configurações de urgência a nível de sistema são chamadas ‘Sobretaxa para Entrega Expressa’ 
e ‘Sobretaxa para Entrega Urgente’, como oposto aos itens de linha de modelo ou tipo de 
trabalho específico que possuem nomes como ‘Sobretaxa Expressa para Cartaz’.
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Gerenciamento de Produção

O seu consumidor inicia os trabalhos de impressão no lado do consumidor do sistema FreeFlow Web Services. 
Depois que o consumidor imprime o trabalho e a cotação do trabalho está pronta, o trabalho é transferido para 
o lado do fornecedor do sistema e aparece em sua janela Fila de produção. Na janela Fila de produção, você pode 
fazer várias atividades com o trabalho, antes de aprová-lo para produção. Depois que o trabalho é aprovado, ele 
entra na janela Entrega onde você pode ver e editar as informações do frete, imprimir etiquetas para o frete e 
aprovar trabalhos para entrega.

Este capítulo é composto dos seguintes elementos:

 Visão Geral da Fila de Produção

 Gerenciamento de Trabalhos na Fila de Produção 

 Gerenciamento de Notificações e Alertas

 Produção de Trabalhos

 Fila de entrega

 Consulta de Pedidos
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Visão Geral da Fila de Produção
A janela Fila de produção exibe todos os trabalhos que foram encomendados por consumidores e que estão 
esperando por sua aprovação antes de envio para a produção real. Os novos trabalhos que entram na fila de 
produção são colocados automaticamente no fim da fila.

Quando você seleciona um trabalho na lista de trabalho da fila de produção, os seus respectivos detalhes são 
exibidos no painel de detalhes do trabalho. No painel de detalhes do trabalho, você pode visualizar o trabalho e 
acessar várias caixas de diálogo que permitem que você execute tarefas e ajustes necessários. Por exemplo, 
examinar e alterar parâmetros de imposição e reenviar trabalhos a diferentes dispositivos de saída. Uma das 
principais tarefas que você executa é criar o job ticket. A janela Fila de produção e as atividades que você pode 
executar são descritas em detalhes nas seções seguintes.

Quando o trabalho está pronto para ser impresso, você o envia para o dispositivo de saída. O trabalho aprovado 
é removido da fila de produção, entra na fila de entrega e na fila de impressão.

Para acessar a janela Fila de produção:

1     No menu Web Services, selecione Tarefas > Produção; aparece a janela Fila de produção. Todos os trabalhos 
encomendados são listados na lista de trabalho da fila de produção ao lado esquerdo da janela. Por padrão, o 
primeiro trabalho na lista é selecionado e suas informações são exibidas no painel detalhes do trabalho ao 
lado direito da janela. Figura 51 exibe o Janela Fila de Produção.

2     Clique para selecionar outro trabalho na lista; o painel detalhes do trabalho é atualizado de acordo. Para 
localizar rapidamente um trabalho na lista, use a opção Procurar. Para detalhes, consulte Gerenciamento da 
Lista de Trabalho na Fila de Produção na página 207.

3     Usando as opções no painel detalhes do trabalho, você pode editar parâmetros do trabalho e executar 
atividades relacionadas à produção, como explicado neste capítulo.

Figura 51: Janela Fila de Produção
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Gerenciamento de Trabalhos na Fila de Produção

Gerenciamento da Lista de Trabalho na Fila de Produção
Quando um novo trabalho entra na fila de produção, ele entra automaticamente no fim da lista de trabalho da 
fila de produção. As seguintes informações são exibidas para cada trabalho na lista:

 Uma miniatura do trabalho.

 O Nº. do trabalho, Descrição, Cópias, Req. Data (se requisitada), Nome da conta, Dispositivo de saída (se 
definido).

 A coluna Tipo VI indica se o trabalho contém informações variáveis.

 A coluna Existe uma incompatibilidade indica se o trabalho contém informações incompatíveis. Uma alerta 
é criado se houver um problema de incompatibilidade. Para detalhes, consulte Alertas em Gerenciamento 
de Notificações e Alertas na página 223. 

 A coluna Tipo de integração indica o tipo de integração que foi utilizada, se a integração foi usada no 
trabalho.

 A coluna Output Format indica o formato de saída do trabalho. Por exemplo, PPML ou VIPP.

 A coluna de problema de Formação de preço indica se há problema na formação de preço com este 
trabalho. Uma alerta é criado se houver um problema. Para detalhes, consulte Alertas em Gerenciamento 
de Notificações e Alertas na página 223.

 A coluna de status de Imposição indica se há problema na imposição com este trabalho. Uma alerta é 
criado se houver um problema. Para detalhes, consulte Alertas em Gerenciamento de Notificações e 
Alertas na página 223.

Você pode executar as seguinte atividades na lista de trabalho da fila de produção:

 Filtre os trabalhos na fila, usando a opção Pesquisar.

 Altere a ordem dos trabalhos na lista, usando as setas para cima e para baixo. Quando a lista é visualizada 
com a Classificação padrão, você pode mover os trabalhos para cima e para baixo na lista e mover trabalhos 
para o começo ou final da fila. Você não pode alterar a ordem dos trabalhos em uma lista classificada.

 Atualize a lista para exibir trabalhos adicionados recentemente.

 Defina quais colunas aparecerão na fila, usando a opção Seleção de coluna.

Para detalhes de como gerenciar a lista da fila, consulte Exibição e Ocultamento das Colunas da 
Fila na página 8. 
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O Painel de Detalhes do Trabalho
O painel de detalhes do trabalho exibe os detalhes do trabalho que estão selecionados na lista de trabalho da fila 
de produção. Usando os ícones e botões no painel de detalhes do trabalho, você acesa caixas de diálogo que 
permitem que você visualize parâmetros de trabalho adicionais e e execute alterações necessárias. Por exemplo, 
editar parâmetros de imposição e criar um job ticket.

Os ícones e botões que aparecem no topo do painel de detalhes do trabalho permitem que você execute tarefas 
de modificação no trabalho:

 Ícone de propriedades do trabalho. Para detalhes, consulte Visualização e edição das Propriedades do 
Trabalho na página 210.

 Ícone de anexar arquivos. Para detalhes, consulte Anexação de Arquivos ao Trabalho na página 211.

 Ícone de seleção de fila. Habilitado apenas quando o dispositivo de saída selecionado tem filas múltiplas. 
Neste caso, você pode selecionar outra fila. Para obter mais informações, 

 Ícone de modificar de corte ou sangria. Para detalhes, consulte Visualização e edição das Propriedades do 
Trabalho na página 210.

 Ícone de dispositivo e imposição. Para detalhes, consulte Edição de Imposição de Trabalho na página 213. 

 Ícone de trabalho em grupo. Para detalhes, consulte Agrupamento de Trabalhos para Produção na 
página 218.

 Ícone editar layout. Para detalhes, consulte editar um layout usando o criador de layout: na página 220.

 Ícone dividir trabalho composto. Relevante se você usou a opção trabalhos em grupo. Para detalhes, consulte 
Impressão de Trabalhos Conjunto de livro em Mais de um Dispositivo de Saída na página 220. 

 Ícone de job ticket aberto. Para detalhes, consulte Criação de um Job Ticket na página 221.

 Ícone para editar job ticket. Para detalhes, consulte Edição de um Job Ticket na página 222.

 Botão Subcontratado. Para detalhes, consulte Subcontratação de trabalho a um fornecedor parceiro na 
página 225.

 Botão Mover para. Para detalhes, consulte Alteração do Status de um Trabalho na página 226.

 Botão Aprovar. Para detalhes, consulte Aprovação de um Trabalho para Impressão na página 227.

O painel detalhes do trabalho contém informações adicionais do trabalho e permite que você execute tarefas de 
trabalho administrativo:

 O nº e descrição do trabalho aparecem no título.

 Se houver problemas com o trabalho, um alerta é criado e o ícone de alerta aparece abaixo do título. Para 
detalhes, consulte Gerenciamento de Notificações e Alertas na página 223.

 Informações de Detalhes do trabalho:

 Cores—o tipo de cores, como definidas no pedido de trabalho. Por exemplo, cores de seleção.

 Papel—o tipo de papel, como definidas no pedido de trabalho.

 Páginas—o número de páginas, como definidas no pedido de trabalho.

 Quantidade—o número de cópias a serem impressas, como definidas no pedido de trabalho.

 Código de referência—um número de referência do trabalho que você pode informar. O código pode 
ser útil para os seus registros.

 Clique em  (ícone de visualização em PDF) para ver uma visualização do trabalho.
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 Clique em  (ícone de nota editar) para abrir a janela Editar nota para o trabalho nº.. A nota que está 
associada com o trabalho pode conter informações do fornecedor, que você pode ver; informações do 
consumidor que você entra nesta janela; e/ou uma nota interna que não pode ser visualizada pelo 
consumidor.

 Clique em  (ícone preflight) para abrir a janela Relatório de envio de arquivo, que exibe problemas de 
preflight. Por exemplo, problemas de cor, fonte ou imagem. Você também pode visualizar o trabalho por 
esta janela.

 Clique em  (ícone de mensagem de informação) para abrir a janela Relatório de trabalho. O relatório de 
fonte e imagem do arquivo original e o arquivo de imposição são fornecidos. Os problemas de imposição 
são também listados.

 Imposição—imposição de trabalho e informação de layout incluindo uma miniatura do arquivo de 
imposição, um ícone de imposição para exibir o PDF do trabalho imposto, ícone de Fila de dispositivo 
(aparece apenas se o dispositivo de saída tiver uma fila).

 Pedido—informação do pedido de trabalho, incluindo o Nº. do pedido (e quantos trabalhos no pedido), 
nome da Conta, nome do Usuário, Preço, Data do pedido e Data de entrega.

 Folhas de impressão planejadas/reais—mostra o número de folhas de impressão planejadas e reais no 
trabalho.

Quando há um problema de imposição, o ícone Mensagem de informação aparece como um 
ícone de alerta vermelho e a janela Alerta de trabalho relata o problema.

Ao trabalhar com tipos específicos de dispositivos de saída, você pode usar a opção Filas de 
dispositivo para criar fluxos de trabalho que direcionam trabalhos para hot folders que são 
associadas com estes dispositivos.
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Visualização e edição das Propriedades do Trabalho

Para visualizar e editar as propriedades do trabalho:

1     Selecione o trabalho que você quer visualizar ou editar na lista de trabalho da fila de produção. O painel 
detalhes do trabalho é atualizado com os parâmetros do trabalho selecionado.

2     Clique em  (ícone de Propriedades do trabalho) no painel de detalhes do trabalho. A caixa de diálogo 
Propriedades do trabalho aparecerá.

Figura 52: Caixa de diálogo Propriedades do trabalho

3     A caixa de diálogo Propriedades do trabalho contém várias guias, dependendo do tipo de trabalho:

 Para um trabalho Envio de arquivos, as seguintes guias aparecem: Detalhes do trabalho, Envio de 
arquivos, Especificação do trabalho, Relatório de arquivo, e Preço.

 Para um trabalho Modelo estático, as seguintes guias aparecem: Detalhes do trabalho, Especificação do 
trabalho, e Preço.

 Para um trabalho Modelo IV, as seguintes guias aparecem: Detalhes do trabalho, Especificação do 
trabalho, Informações variáveis, e Preço.

4     Na caixa de diálogo Propriedades do trabalho, você pode alterar as propriedades padrão de um modelo ou 
substituir as configurações de propriedade do consumidor. Ou seja, você pode modificar um arquivo com 
problema ou resolver um problema de incompatibilidade. Para detalhes de problemas de incompatibilidade, 
consulte a tabela Alertas  na página 224.

5     Você pode visualizar e editar as propriedades do trabalho nestas guias. Para obter mais informações sobre 
como editar propriedades de trabalho, consulte Definição da Imposição da Impressão na página 45.
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Anexação de Arquivos ao Trabalho
Você pode modificar arquivos que foram anexados ao trabalho. Por exemplo, você pode fazer download de um 
banco de dados de informações variáveis anexado, modificar o arquivo e então enviar o banco de dados 
modificado. Ou você pode editar um arquivo original em Adobe Photoshop para corrigir algo no arquivo e 
enviar o arquivo corrigido. 

Para anexar arquivos a um trabalho:

1     Selecione o trabalho na lista de trabalho da fila de produção. O painel detalhes do trabalho é atualizado com 
os detalhes do trabalho.

2     Clique em  (ícone Anexar arquivos) no painel de detalhes do trabalho. A caixa de diálogo Anexos 
aparece.

3     A caixa de diálogo lista arquivos que estão anexados ao trabalho. Usando os ícones nesta janela, você pode 
fazer download do anexo que você quer modificar e você pode renomear ou excluir um anexo. Desta janela 
você também pode abrir uma janela dos arquivos que você fará download.

4     Se você fez download dos anexos, faça as alterações necessárias e salve os arquivos.

5     Para anexar novamente os arquivos alterados ao trabalho, clique no botão Enviar arquivos. A caixa de 
diálogo Enviar arquivo aparece:

a     Selecione Enviar somente um arquivo; clique em Pesquisar para selecionar o arquivo.

b     Selecione Enviar múltiplos arquivos utilizando o envio de múltiplos arquivos por FTP; a janela de 
FTP aparece. Envie os arquivos nesta janela.

c     Clique em Continuar.

6     O sistema permite que você substitua o arquivo de Imposição Web Services com uma imposição de 
trabalho que foi executada por um sistema externo. Após enviar um arquivo de imposição externo, clique 
em Imposição externa para instruir o sistema que este arquivo substituirá o arquivo de Imposição Web 
Services. Um ícone apropriado aparece perto do nome do arquivo anexo na caisa de diálogo Anexos.

Para obter informações sobre como anexar arquivos, consulte Envio de Arquivos na página 9.

Você também pode anexar novos arquivos ao trabalho, mas esta não é a questão principal desta 
opção na janela Fila de produção. Para obter informações sobre como anexar arquivos, consulte 
Gerenciamento de Anexos na página 9.
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Visualização e Modificação dos Parâmetros de Corte e Sangria de 
um Trabalho
Você pode visualizar parâmetros de corte e sangria do trabalho e executar as alterações necessárias. Por exemplo, 
se um trabalho foi preparado em um tamanho de página incorreto, você precisa modificar as marcas de corte, ou 
se as marcas de sangria estão dentro do tamanho do trabalho final, você precisa fazer uma escala do tamanho do 
trabalho para que as marcas de sangria fiquem fora do tamanho final do trabalho. 

Para modificar parâmetros de corte e sangria:

1     Clique em  (ícone para Modificar corte e sangria); a guia do Assistente na janela Editor de corte & sangria 
aparece. Você é alertado a ler as instruções antes de clicar em Iniciar.

2     Após clicar em Iniciar, sigar as instruções so assistente para modificar as marcas de corte e sangria. Quando 
completado, clique em Salvar.

Alternativamente, você pode modificar as marcas de corte e sangrias sem o assistente. Clique na guia 
Avançado na janela Editor de corte & sangria. Modifique o corte e sangrias e selecione a caixa de seleção Eu 
configurei o tamanho do trabalho e as sangrias com êxito. Clique em Salvar quando tiver terminado.

Figura 53: IEditor de corte & sangria- guia Avançado

Para mais informações de parâmetros de corte e sangria, consulte Para definir as sangrias e medianizes da folha 
da impressão: na página 48.
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Edição de Imposição de Trabalho
Você pode editar a imposição dos trabalhos na fila de produção. Os parâmetros de imposição substituem 
qualquer parâmetro definido no nível do sistema. Para configuração do nível do sistema, consulte Definição da 
Imposição da Impressão na página 45.

Para editar parâmetros de imposição geral:

1     Clique em  (ícone de Dispositivo & imposição ); a caixa de diálogo Dispositivo & imposição aparece.

Figura 54: Caixa de diálogo Dispositivo & imposição

2     Na lista suspensa Dispositivo de saída, selecione um dispositivo de saída (se não houver um selecionado), 
ou selecione outro dispositivo em vez do que estava definido no nível do sistema.

3     Na lista suspensa Folha de impressão, selecione um novo tamanho para a folha de impressão.

4     Na lista suspensa Orientação, escolha Paisagem ou Retrato.

5     Defina os parâmetros de imposição:

a     Na lista suspensa Método de imposição, escolha Same-Up ou Multiple-Up.

b     Na lista suspensa Estilo do trabalho, selecione uma das seguintes opções:

6     Defina o layout da página e os parâmetros de encadernação:

a     Na lista suspensa Ordem da página, selecione uma das seguintes opções:

b     Na lista suspensa Rotação de páginas, selecione uma das seguintes opções:

c     Na lista suspensa Alinhamento, selecione uma das seguintes opções:

d     Na lista suspensa Política de preenchimento, escolha Exato ou Preencher para definir a imposição da 
página na folha de impressão.
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7     Clique em OK quando terminar ou continue para editar outros parâmetros de imposição. Consulte os 
seguintes procedimentos.

Para editar as margens de folha de impressão:

Na guia Margens da caixa de diálogo Editar imposição, preencha os campos relevantes de Margens.

Para editar as sangrias e medianizes da folha da impressão:

1     Clique na guia Margens para dobra e Sangrias da caixa de diálogo Editar imposição.

2     Preencha os campos Margens para dobra horizontal e Margens para dobra vertical.

3     Preencha os campos Sangria.

4     Selecione uma das seguintes opções de sangria:

 Sangria regular (padrão)—é apropriada quando as sangrias são propriamente definidas e estão fora do 
tamanho da página de trabalho final. Se você descobrir um problema de sangria, escolha uma das 
seguintes opções se sangria.

 Redimensionar trabalhos—use esta opção quando as são sangrias são requeridas, mas o arquivo não as 
tem. Esta opção aumenta o tamanho do trabalho, de modo que possa ser cortado no seu tamanho 
original de página. A diferença entre o trabalho original e o trabalho ampliado é igual às configurações 
de sangrias. O trabalho final é o mesmo que o trabalho original, mas seu design é “distorcido”.

 Reduzir trabalhos—use esta opção quando as são sangrias são requeridas, mas o arquivo não as tem. 
Com esta opção você lida com as margens do trabalho como sangria e as corta. O tamanho final do 
trabalho é reduzido.

5     Clique em OK quando terminar ou continue para editar outros parâmetros de imposição. Consulte os 
seguintes procedimentos.

Para adicionar etiquetas e marcas à folha de impressão:

Na guia Etiquetas e marcas da caixa de diálogo Editar imposição, você define quais etiquetas e marcas você quer 
impressas na folha de impressão. Marque as caixas de seleção relevantes.

 Informações obre o trabalho—por exemplo, número do trabalho, nome da conta, data de produção.

 Informações sobre marcas de corte e dobra – marcas de corte, indicadas por linhas sólidas, marcas de 
dobra, indicadas por linhas pontilhadas no local de cada dobra. A palavra Entrada ou Saída em cima da linha 
pontilhada indica a direção da dobra e o número dentro da linha mostra a ordem da dobra.

 Marcas de registro - por padrão, há quatro marcas de registro localizadas em cada extremidade da folha de 
impressão.

 Margens para dobra, largura e altura do trabalho 

 Barra de cores e nomes de separações

Clique em OK quando terminar ou continue para editar outros parâmetros de imposição. Consulte os seguintes 
procedimentos.
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Para editar os elementos da barra de cores personalizada:

1     Clique na guia Personalizar barra da cor da caixa de diálogo Editar imposição.

2     Na lista suspensa Personalizar barra da cor, selecione uma opção de barra de cor.

3     Web Services oferece barras de cor horizontais e verticais para escala de cinza e cores CMYK e você pode 
adicionar estes arquivos à lista suspensa Arquivo de barra de cor:

a     Clique no link Arquivo de barra de cores; a caixa de diálogo Arquivos de barra de cores aparece. 

b     Selecione o arquivo TIFF relevante e clique em Enviar imagens. Para mais informações, consulte 
Envio de Arquivos na página 9.

4     Para definir a posição e dimensões da barra de cor, preencha os campos Posição e Dimensões.

5     Clique em OK quando terminar ou continue para editar outros parâmetros de imposição. Consulte os 
seguintes procedimentos.

Para editar o perfil ICC:

1     Clique na guia Perfil ICC da caixa de diálogo Editar imposição.

2     Na lista suspensa Converter RGB em CMYK utilizando perfil ICC, selecione um perfil ICC a ser usado ao 
criar o arquivo imposto. Para mais informações, consulte Adição de Perfis ICC ao Sistema na página 41. 

3     Para adicionar perfis ICC à lista suspensa:

a     Clique no link Converter RGB em CMYK utilizando perfil ICC; aparece a caixa de diálogo Perfis ICC.

b     Envie perfis ICC para o sistema Web Services. Para obter informações sobre como enviar arquivos, 
consulte Envio de Arquivos na página 9. 

4     Clique em OK quando terminar ou continue para editar outros parâmetros de imposição. Consulte os 
seguintes procedimentos.

Para visualizar o trabalho imposto:

1     Selecione o trabalho na lista de trabalho da fila de produção.

2     Clique em  (ícone de Imposição) na seção Imposição do painel detalhes do trabalho; uma imagem em 
PDF de alta resolução do arquivo imposto aparece.

3     Na imagem em PDF do arquivo imposto, visualize o corte, registro e marcas de dobra, dimensões da 
página do trabalho, margens para dobra, informações do trabalho e barra de cor incorporada, se eles foram 
selecionados com a guia Etiquetas e marcas da caixa de diálogo Editar imposição.

Após editar a imposição na caixa de diálogo Editar Imposição, o trabalho é movido ao topo da 
lista de trabalho da fila de produção.



Gerenciamento de Produção

Web Services216

Imposição manual
Utiliza-se a opção Imposição manual para salvar o Trabalho como PDF de não-imposição e impô-lo por uma 
ferramenta de imposição de terceiros. A Imposição manual é automaticamente selecionada quando o PDF não 
pode ser imposto pelo sistema; nesse caso, aparece o ícone a seguir ao invés da miniatura de Informações sobre o 
trabalho:

A opção Imposição manual é acessada através da lista suspensa Dispositivo de saída na caixa de diálogo Editar 
imposição. 

Depois da aprovação, um trabalho manualmente imposto é transferido para uma pasta que o fornecedor de 
impressão especificou na janela Dispositivos de saída (para mais informações, consulte o capítulo Configuração 
de configurações de impressora: Definição da Imposição da Impressão na página 45. 

Esquemas de imposição

Esta seção ilustra os diferentes esquemas de imposição.

Orientação horizontal e vertical

Figura 55: Esquema de imposição: Orientação vertical
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Figura 56: Esquema de imposição: Orientação horizontal

Visualização aproximada

Figura 57: Esquema de imposição: vista aproximada 
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Agrupamento de Trabalhos para Produção
Você pode imprimir mais de um trabalho em uma folha única de impressão usando a opção Criador de layout. A 
vantagem de agrupar trabalhos é reduzir custos de produção considerando os dois seguintes fatores:

 Utilização máxima da folha de impressão

 Quantidade mínima de cortes e empilhamento

Para criar um layout, você seleciona um trabalho base na fila de produção e seleciona a opção Criador de layout. 
O sistema automaticamente seleciona trabalhos adicionais da fila de produção que podem ser candidatos a serem 
adicionados ao trabalho de layout, de acordo com os seguintes critérios:

 Este trabalho base tem uma ou duas páginas (duas páginas são ou páginas de um lado ou uma página de dois 
lados).

 Trabalhos que possuem o mesmo formato que o trabalho base.

 O número de páginas nos trabalhos adicionais deve ser igual ou menor que o trabalho base.

Da lista de trabalhos que são selecionados pelo sistema, você seleciona os trabalhos que você quer agrupar, como 
explicado nesta seção.

Visão geral do criador de layout

A janela Criador de layout (exibida em Janela criador de layout na página 219 é dividida em dois painéis:

 Painel informações de layout—exibe as informações de layout.

 Painel informações sobre o trabalho - exibe os vários trabalhos que são adequados para inclusão no layout.

A janela Criador de layout oferece as seguinte informações, que são necessárias para maximizar a eficiência desta 
opção:

 Tamanho do papel—tamanho da folha de impressão que é definida para o trabalho. Este tamanho é usado 
para calcular os trabalhos adicionais que podem swer impressos na folha.

 Tamanho do trabalho—tamanho do trabalho base selecionado. Trabalhos que são adicionados ao layout 
devem ter o mesmo tamanho.

 Unidades na página—número total de unidades do trabalho selecionado que podem ser impressos em uma 
folha de impressão

 Número de folhas de impressão—número de folhas de impressão necessárias neste trabalho de layout

 Utilização—uma porcentagem que indica a utilização da folha de impressão. Essa porcentagem muda de 
acordo com os trabalhos que foram selecionados para o layout.

Quando se seleciona Imposição manual, o ícone de Prova de imposição te oferece uma visão de 
alta resolução de uma página do trabalho.
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Impressão de Trabalhos usando o Criador de Layout

Para criar um layout usando o criador de layout:

1     Selecione um trabalho na fila de produção que possa servir como base do layout (o trabalho base).

2     Clique em  (ícone Agrupar trabalhos usando o criador de layout ) no painel detalhes do trabalho; a 
janela Criador de layout aparece. O nº. do layout no título da janela é automaticamente atualizado pelo 
sistema.

Figura 58: Janela criador de layout

3     Da lista de trabalhos, selecione os trabalhos que você quer agrupar; estes são os trabalhos que serão 
inclusos no layout. Ao selecionar os trabalhos, considere o fator de utilização pois você quer adicionar 
trabalhos que oferecerão a maior utilização de página.

4     Na caixa Nome do layout, digite o nome do layout.

5     Para visualizar o layout, clique em Visualizar layout; aparece uma visualização em PDF do layout.

6     Para criar um layout, clique em Criar layout; os trabalhos aparecem combinados como trabalho de layout 
na lista de trabalho da fila produção. O painel detalhes do trabalho é atualizado e exibe um trabalho 
composto.

Ao selecionar trabalhos a serem incluídos no layout, Xerox recomenda não combinar trabalhos 
com diferentes configurações de sangria.
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Para editar um layout usando o criador de layout:

1     Se um trabalho já tem um layout, você pode editar o layout. Selecione o trabalho que contém o layout.

2     Clique em  (ícone Editar layout ) no painel detalhes do trabalho; a janela Criador de layout aparece.

3     Modifique o layout, como necessário. Por exemplo, você pode adicionar ou remover trabalhos para/do 
layout. Consulte criar um layout usando o criador de layout: na página 219.

Impressão de Trabalhos Conjunto de livro em Mais de um 
Dispositivo de Saída
Quando os trabalhos contém arquivos e componentes múltiplos, você pode produzir os arquivos e componentes 
em mais de um dispositivo de saída, usando a opção Dividir trabalho composto. Nesta opção você pode definir 
imposições de exceção para diferentes componentes no livro. Por exemplo, você pode querer que as páginas em 
preto e branco sejam impressas em uma impressora e as páginas coloridas em outra,

Para imprimir arquivos múltiplos em diferentes dispositivos de saída:

1     Selecione um trabalho Conjunto de livro.

2     Clique em  (ícone Dividir trabalho composto) no painel detalhes do trabalho; a caixa de diálogo Dividir 
PDF aparece, mostrando os vários arquivos do trabalho composto.

3     Selecione a caixa de seleção do trabalho componente que você quer dividir: páginas coloridas, guia, capa e/
ou páginas P/B.

4     Escolha uma das duas opções de divisão por cores, de acordo com o tipo de componente, canais de cor ou 
conteúdo de cor dos arquivos:

 Dividir por cores (Por definição do fornecedor, de acordo com os canais de cor)—o sistema divide 
páginas coloridas de todos os componentes para os quais você especificou canais de cor na definição do 
componente.

 Dividir por cores (Por conteúdo excluir páginas P/B do componente colorido)—o sistema divide o 
trabalho de acordo com o conteúdo de cor das páginas do trabalho. Se o trabalho contém páginas 
coloridas e P/B, é dividido em em duas partes: páginas coloridas e páginas P/B.

5     Da lista suspensa Páginas em branco, selecione a opção que definirá quantas páginas em branco são exibidas 
no trabalho dividido.

6     Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.

Quando um layout está na fila de produção, você não pode editar a imposição do trabalho nem 
subcontratar o trabalho.

Você pode usar a opção Dividir trabalho composto apenas em Web Services Definir trabalhos.
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Criação de um Job Ticket
O job ticket é um arquivo com informações detalhadas sobre a produção, o acabamento, a entrega e a o preço 
do trabalho. O arquivo do job ticket pode ser impresso e usado a nível de produção. Os campos Data e 
Assinatura nas páginas impressas do job ticket são deixados em branco, para serem completados pela equipe 
apropriada a nível de produção.

Para criar um job ticket:

1     Selecione um trabalho e clique em  (ícone Abrir Job Ticket); a janela Criação do Job Ticket aparece.

Figura 59: Caixa de diálogo Criação do Job Ticket

2     Selecione as caixas de seleção Páginas do Job Ticket das páginas que você quer incluir no job ticket: 
Informações de Produção, Acabamento, Entrega, Preço.

3     Clique no botão Prazo da impressão para configurar o prazo final para a impressão; aparecerá a caixa de 
diálogo Data da impressão.

a     Defina a data e hora pelo qual o trabalho deve ser impresso. 

b     Clique em OK; a data e horário definidos são exibidos na caixa Prazo final para a impressão da caixa de 
diálogo Criação do relatório de trabalho.

4     Clique no botão Prazo do acabamento para configurar o prazo de acabamento; aparecerá a caixa de 
diálogo Data de acabamento.

a     Defina a data e hora pelo qual as tarefas de pós impressão (por exemplo, dobra e encadernação) devem 
ser completadas.

b     Clique em OK; a data e horário definidos são exibidos na caixa Prazo para acabamento da caixa de 
diálogo Criação do relatório de trabalho.

Se você não define datas de impressão e/ou acabamento, as informações respectivas são exibidas 
como N/A no relatório de trabalho.
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5     Clique em OK na caixa de diálogo Criação de relatório de trabalho; aparece o painel Fazer download de 
arquivo

6     No painel Fazer download de arquivo, clique no link Relatório de trabalho [trabalho nº.].doc para fazer 
download do arquivo do relatório de trabalho e então salve o relatório de trabalho como um arquivo 
Microsoft Word. 
Alternativamente, clique e salve o arquivo zip do relatório de trabalho e extraia o arquivo em seu 
computador.

7     Após salvar o arquivo do relatório de trabalho, você pode imprimir cópias.

Edição de um Job Ticket
Às vezes você precisa editar o job ticket. Por exemplo, alterar os prazos de impressão de um trabalho ou alterar as 
páginas que estão incluídas no trabalho.

Para editar um job ticket:

1     Selecione um trabalho que tenha um job ticket e clique em  (ícone Editar Job Ticket); a janela Criação do 
Job Ticket aparece.

2     Modifique a informação do job ticket, conforme for necessário. Para mais informações, veja Criação de um 
Job Ticket na página 221.

3     Salve o job ticket modificado.

Visualização de Detalhes do Trabalho Conjunto de livro

Para Web Services Definir trabalhos, você pode visualizar detalhes nos diferentes componentes do trabalho, que 
podem incluir alguns ou todos os seguintes componentes: capa, número de páginas coloridas, número de páginas 
P/B, estilo de encadernação e guias.

Para vizualizar os detalhes de um trabalho Conjunto de livro:

1     Selecione um trabalho Conjunto de livro que na lista de trabalhos da fila de produção e clique no ícone 
Editar um Job Ticket; a janela Criação do Job Ticket aparece.

2     No painel Fazer download de arquivo, abra o arquivo do job ticket.

3     Na seção Produção do arquivo do job ticket, sob Definir definição, visualize a lista de componentes de 
trabalho que estão definidos para esta Definição de trabalho Web Services. Os seguinte following detalhes 
são fornecidos para cada componente: definição, número da página, tamanho da página, definição de cor e 
tamanho de papel.

Ao mudar o arquivo Word do job ticket, se certifique de não excluir links para as outras 
informações do trabalho.
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Gerenciamento de Notificações e Alertas
Notificações e Alertas são indicadores que podem aparecer em colunas específicas na lista de trabalho da fila de 
produção. Notificações são visualizadas apenas quando colunas específicas são apresentadas na lista e elas 
fornecem informação que não é crítica para a continuação do processamento do trabalho.

Alertas contém informação que é crítica para a continuação do processamento do trabalho. Você precisa 
visualizar o alerta e lidar com os problemas que ele levanta. A informação de alerta inclui passos para o 
processamento do problema ao qual você está sendo alertado. Para assegurar que você visualiza e processa os 
Alertas, os Alertas aparecem também no painel de detalhes do trabalho. Depois que o Alerta é visualizado e 
conhecido, é classificado como um Alerta lidado.

Para mais informações sobre o gerenciamento de colunas em uma fila, consulte Exibição e 
Ocultamento das Colunas da Fila na página 8.

Tabela 20: Notificações

Notificação Ícone Descrição

Miniatura do trabalho Miniatura da imagem da primeira página do Trabalho

Visualização do PDF Acessar a visualização de um PDF de alta resolução do trabalho. 
Quando o trabalho é parte de um trabalho combinado, acesse uma 
prova de imposição.

Preço oculto O consumidor que fez o pedido não pode ver o preço do trabalho.

Driver da impressora O trabalho fois criado usando o fluxo de trabalho da encomenda do 
driver da impressora.

Form O trabalho fois criado de um Form.

Dados variáveis O trabalho contém dados variáveis, com indicado na coluna IV da 
lista de trabalho da fila de produção.

Trabalho combinado O trabalho foi imposto com um ou mais trabalhos usado Criador de 
layout. Ver detalhes em Agrupamento de Trabalhos para Produção 
na página 218.

VIPP Este é um trabalho de Dados variáveis de VIPP.

Conjunto de livro Esse é um trabalho Conjunto de livro.

Arquivos em branco O trabalho não contém dados.

Trabalhos no estoque O trabalho será impresso e armazenado como estoque.

Trabalho do estoque O trabalho será enviado do estoque.
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Tabela 21: Alertas

Alerta Ícone Descrição

Propriedades de 
incompatibilidade do 
trabalho 

Há uma disparidade entre as propriedades do trabalho e os 
parâmetros enviados do arquivo. Quando você clica no ícone 
Incompatibilidade, a caixa de diálogo Parâmetros de 
incompatibilidade aparece. Você pode combinar as propriedades 
do trabalho com os parâmetros do arquivo enviado. Para mais 
informações, consulte Visualização e edição das Propriedades do 
Trabalho na página 210

Problemas de preço Há problemas de preço. Quando você clica no alerta, a caixa de 
diálogo Determinação dos preços do trabalho aparece e você 
pode modificar o preço, desconto, cobranças de urgência e 
impostos. A caixa de diálogo Determinação de preços do 
trabalho também permite que você avise os consumidores sobre 
essas modificações. Para mais informações, consulte 
Determinação de Preços na página 181.

Não há arquivo de 
produção

O trabalho não contém dados.

Problema de arquivo 
preflight

As seguintes informações estão faltando do trabalho: fontes, 
imagens de baixa resolução ou imagens em RGB.

Visualização da nota do 
consumidor

Um alerta é criado sempre que há uma nota do consumidor. A 
nota deve ser visualizada e colocada em prática.

Problema geral Houve um problema com o trabalho durante o preflight ou a 
imposição, ou na criação da imagem de baixa resolução.
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Produção de Trabalhos
Quando um trabalho está pronto para produção, você pode completar uma das seguinte tarefas:

 Subcontratação de trabalho a um fornecedor parceiro.

 Alteração do Status de um Trabalho.

 Aprovação de um Trabalho para Impressão.

Subcontratação de trabalho a um fornecedor parceiro
Quando o trabalho não será impresso em sua gráfica, você pode ainda aceitar a responsabilidade de produzir o 
trabalho enviando-o a outro fornecedor. Trabalhando com a opção Subcontratar, você pode subcontratar um 
trabalho de um sistema Web Services, diretamente para um fornecedor parceiro, enviando uma mensagem de 
email contendo links para o arquivo imposto e um relatório de trabalho.

Esta seção explica o fluxo de trabalho que o fornecedor faz para subcontratar um trabalho e o fluxo de trabalho 
que um fornecedor parceiro faz para imprimir o trabalho subcontratado. 

Fluxo de trabalho do fornecedor

Para subcontratar a um fornecedor parceiro:

1     Clique no trabalho de destino que você quer enviar ao fornecedor parceiro.

2     No painel detalhes do trabalho, clique em Subcontratar; a caixa de diálogo Subcontratar trabalho aparece.

3     Para um novo fornecedor parceiro, execute esta etapa. Para usar um fornecedor parceiro existente, continue 
de Etapa4.

a     Clique em Novo fornecedor; a caixa de diálogo Detalhes do novo fornecedor aparece.

b     Digite os detalhes do fornecedor parceiro e clique em OK.

4     Da lista suspensa Nome do fornecedor de impressão selecione parceiro fornecedor; os detalhes do 
fornecedor de impressão aparecem no painel Selecionar parceiro fornecedor.

5     No painel Entrega de trabalho, escolha onde você quer que o fornecedor parceiro envie o trabalho na 
finalização:

 Enviar para conta - envia o trabalho finalizado diretamente para o consumidor.

 Enviar para mim na data—o trabalho completo será devolvido a você; clique no link Selecionar data 
para definir um limite de tempo para a devolução do trabalho para você.

6     Clique em Trabalho subcontratado; a mensagem E-mail do subcontratado enviado aparece, informando 
que uma mensagem de E-mail do subcontratado enviado foi enviada para o fonecedor parceiro.

7     Clique em OK; a janela Fila de produção aparece.

O trabalho é transferido para a sua janela Fila de impressão e o ícone  indica que o trabalho está 

aguardando para ser aceito pelo fornecedor parceiro.
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8     Na janela Fila de impressão, selecione o trabalho de destino que foi subcontratado; os detalhes do trabalho e 
o link Informações de subcontratação aparecem no painel Informações sobre o trabalho.

9     Clique no link Informações de subcontratação; aparece a caixa de diálogo Informações de subcontratação. 
As informações de subcontratação são um relatório de status inicial do trabalho enviado para o fornecedor 
parceiro.

10    Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.

Fluxo de trabalho do fornecedor parceiro

Depois de enviada a mensagem de Email de subcontratação, você como fornecedor parceiro, recebe a mensagem 
de email com os detalhes do trabalho. Você pode visualizar o PDF do trabalho, o PDF do trabalho de imposição 
e o relatório do trabalho. Execute as seguinte tarefas:

1     Para aceitas o trabalho e iniciar o processo d eimpressão, clique em Aceitar. Você e o fornecedor que te 
enviou o trabalho recebem uma mensagem de email notificando que o trabalho foi aceito e que o processo 
de impressão começou. O trabalho aparece na lista Trabalhos para entrega, na janela Entrega.

2     Imprima o trabalho e então envie o trabalho (ou diretamente ao consumidor ou de volta ao fornecedor que 
enviou o trabalho).

3     Clique no botão Trabalho enviado na mensagem de email que você recebeu. O fornecedor recebe uma 
mensagem notificando que o trabalho foi enviado e que os status dos trabalhos podem ser alterados na 
janela Entrega.

Alteração do Status de um Trabalho
Às vezes é necessário alterar o status de um trabalho. Por exemplo, se o status do trabalho foi alterado fora do 
sistema Web Services ou se um trabalho na janela Fila de produção é um trabalho que não precisa ser impresso 
(ou seja, o resultado final do trabalho não é um item impresso). Em tais casos, você precisa alterar o status do 
trabalho dentro do sistema Web Services, na janela Fila de produção.

1     Clique no botão Mover para; aparece a caixa de diálogo Mover trabalho.

2     Selecione Fila de entrega. Para informações sobre a fila de entrega, consulte Fila de entrega na página 228.

Uma mensagem de Email de subcontratação é enviada e o fornecedor parceiro deve clicar em 
Aceitar para indicar que o trabalho está aceito e será produzido. O fornecedor parceiro deve 
também clicar em Enviado quando o trabalho estiver completo. Se o fornecedor parceiro não o 
fizer, você pode clicar em Transferir para entrega, na ciasa de diálogo Informações de 
subcontratação, para transferir o trabalho subcontratado selecionado para a janela Entrega.

Quando você Aprova um trabalho dentro da janela Fila de produção, não há necessidade de 
selecionar a opção Fila de entrega na caixa de diálogo Mover trabalho.
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Aprovação de um Trabalho para Impressão
Antes de aprovar um trabalho para produção, a Xerox recomenda que você visualize o esquema de imposição 
do trabalho, revise o relatório do trabalho, reimponha o trabalho se necessário e/ou imponha o trabalho junto 
com outros trabalhos (consulte Agrupamento de Trabalhos para Produção na página 218). Quando o trabalho 
estiver pronto para produção e não será terceirizado para um fornecedor de impressão parceiro, você poderá 
aprovar o trabalho para produção. 

Para aprovar um trabalho para produção:

1     Selecione o trabalho de destino na lista de trabalho da fila de produção.

2     Clique em Aprovar no painel de detalhes do trabalho; o trabalho é removido da janela Fila de produção.

O trabalho é enviado para o dispositivo de saída (ou para a hot folder do dispositivo de saída específico), e 
vai da janela Fila de produção para a janela he Fila de impressão. O trabalho também é adicionado à janela 
Entrega, onde seu status é automaticamente alterado para Pronto para entrega.

3     Depois que o trabalho é aprovado e removido da janela Fila de produção, você pode visualizar o trabalho 
na janela Entrega; para detalhes, consulte Fila de entrega na página 228.

4     Se a impressão do trabalho não é gerenciada por Web Services, selecione Mover para... e selecione a para 
para qual você quer mover o trabalho (por exemplo, a janela Entrega ). Depois que o trabalho está impresso 
e pronto para entrega, continue com as tarefas de entrega. Para detalhes, consulte Fila de entrega na 
página 228.

Para retornar um trabalho da fila de impressão para a fila de aprovação:

1     Selecione um trabalho de destino na janela Fila de impressão.

2     Clique em Voltar para aprovação no painel Informações sobre o trabalho; o trabalho retorna para a janela 
Fila de produção. Para mais informações, consulte Gerenciamento de Trabalhos na Fila de Produção na 
página 207.

Se você Aprovar um trabalho que não está pronto para produção, uma nota aparece para 
informar você qual parâmetro do trabalho não está definido. Você pode ou confirmar que você 
quer aprovar o trabalho, ou cancelar a aprovação.

Em alguns casos, é preferível visualizar o trabalho na janela Entrega, ao invés de na Fila de 
impressão.
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Fila de entrega

VIsão geral da fila de entrega
Depois que um trabalho é aprovado para impressão na janela Fila de produção, o trabalho entra na janela 
Entrega. Para detalhes sobre aprovação de trabalhos, consulte Aprovação de um Trabalho para Impressão na 
página 227).

As opções da janela Entrega permitem processar a entrega de seus trabalhos impressos. Você pode visualizar e 
editar informações de entrega, imprimir etiquetas de frete e aprovar trabalhos para entrega.

Para acessar a janela Entrega:

1     No menu Web Services, selecione Tarefas > Entrega; aparece a janela Entrega. Todos os trabalhos que 
estavam aprovados para impressão são listados no painel Trabalhos para entrega no lado esquerdo da janela. 
Por padrão, o primeiro trabalho na lista é selecionado e suas informações são exibidas no painel Pedido em 
lote ao lado direito da janela. Figura 60 exibe o Janela Entrega.

2     Clique para selecionar outro trabalho no painel the Trabalhos para entrega; o painel Pedido em lote é 
atualizado de acordo. Para localizar rapidamente um trabalho, use a opção Procurar. Para detalhes, consulte 
Gereciando o painel trabalhos para entrega na página 229.

Figura 60: Janela Entrega
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A janela Entrega contém três panéis:

 Painel Trabalhos para entrega—este é o painel principal na janela Entrega; ele lista trabalhos que foram 
impressos e estão aguardando para serem entregues. Aqui você seleciona os trabalhos que quer aprovar 
para entrega.

 Painel Pedido em lote—exibe o trabalho que está selecionado no painel trabalhos para entrega e os outros 
trabalhos na mesma ordem para o mesmo consumidor. Aqui você pode atualizar informações de entrega e 
transportadora, incluindo custo de entrega e aprovar o trabalho impresso para entrega. 

Os outros trabalhos que também estão listados podem ter um status diferente de trabalho que o trabalho 
selecionado. Por exemplo, o painel Pedido em lote podem incluir um trabalho que ainda não entrou na 
janela Entrega, como indicado por seu status de trabalho. Exibir as informações de todos os trabalhos neste 
pedido permite que você lide com a entrega do pedido com mais eficiência. Por exemplo, você pode decidir 
aprovar a entrega apenas quando todos os trabalhos estiverem prontos para serem enviados.

 Painel Entregas enviadas—lista os trabalhos enviados para um período selecionado (último dia, semana ou 
mês). Uma notificação de email é enviada ao consumidor, que pode rastrear o trabalho na fila de entrega do 
consumidor.

Gereciando o painel trabalhos para entrega
Os seguintes parâmetros são exibidos para cada trabalho no painel Trabalhos para entrega:

 Uma miniatura do trabalho.

 Trabalho n°.

 Nome do trabalho.

 Conta.

 Data de req., se necessário.

Você pode executar as seguinte atividades no painel Trabalhos para entrega:

 Por padrão, os trabalhos são listados de acordo com o Nº. do trabalho, em ordem ascendente. No entanto, 
você pode escolher a lista de acordo com outros parâmetros. Clique na coluna do parâmetro que você quer 
usar para escolher a lista.

 Determine a quais colunas aparecerão na lista, usando a opção Seleção de coluna. Na caixa de diálogo 
Seleção de coluna, selecione ou limpe as caixas de seleção das opções de coluna e clique em OK.

 Filtre os trabalhos na lista, usando a opção Pesquisar.

Para detalhes sobre o uso da opção Pesquisar, consulte Gerenciamento de Filas na página 7. 
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Gerenciamento a Entrega no Painel de Pedido em Lote
Quando um trabalho é selecionado no painel Trabalhos para entrega, suas informações são exibidas no painel 
Pedido em lote. O sistema procura automaticamente por outros trabalhos que foram pedidos pelo mesmo 
consumidor e exibe estes trabalhos no painel Pedido em lote. 

Os seguintes parâmetros são exibidos para cada trabalho no painel Pedido em lote:

 Nº. do trabalho, Nº. do pedido, e Cópias.

 Informações de entrega: Endereço de entrega, e Data de entrega.

 Informação da transportadora: Transportadora, e Nº. de controle (um nº. de controle é fornecido por 
transportadoras que permitem que você se conecte a seu serviço de rastreamento online).

 Status.

No painelPedido em lote, você pode realizar as seguintes atividades:

 Escolha os trabalhos clicando na coluna que você quer usar para a classificação.

 Visualize o status de todos os trabalhos neste pedido: Imprimindo, Pronto para entrega, ou Entregue.

 Selecione o(s) trabalho(s) que você deseja entregar.

 Imprimir etiquetas de remessa.

 Calcular custos de entrega.

Visualização do Status de Rastreamento da Transportadora

Algumas transportadoras têm serviço de rastreamento online que permitem que você rastreie seu trabalho 
usando o N° controle do trabalho, que foi fornecido pela transportadora. Usando o N° controle, você pode se 
conectar ao serviço da transportadora pelo painel Pedido em lote e visualizar o status de entrega do trabalho.

Para visualizar o status de rastreamento da transportadora:

1     Clique no N° controle do trabalho que você quer rastrear; a janela Controle de entregas da transportadora 
aparece.

2     Navegue até o trabalho e visualize os resultados. Você pode ser se o trabalho está no processo de entrega ou 
se ele já foi entregue.

Como todos os trabalhos que foram pedidos por este consumidor estão listados, alguns trabalhos 
podem ter outro status além de Pronto para entrega. 
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Edição de Informações de Entrega

No painel Pedidos em lote, você pode editar as informações de entrega do trabalho selecionado.

Para editar informações de entrega:

1     No painel Pedidos em lote, selecione o trabalho que você quer editar e clique em Editar; a caixa de diálogo 
Informações de entrega aparece.

Figura 61: Caixa de diálogo Informações de Entrega

2     Para modificar o endereço de entrega:

a     Clique no link Endereço de entrega; aparece a caixa de diálogo Editar endereço.

b     Digite a informação apropriada nos campos de endereço.

c     Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo Informações de entrega.

3     Para modificar o método de entrega:

a     Clique no link Método de entrega; aparece a caixa de diálogo Selecionar método de entrega.

b     Da lista suspensa Método de entrega, selecione um método de entrega.

c     Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo Informações de entrega.

4     Para modificar as informações de rastreamento da transportadora:

a     Da lista suspensa Transportadora, selecione a transportadora que é usada para este trabalho.

b     No campo Nº controle, digite a informação de rastreamento que você recebeu da transportadora. Para 
detalhes de com usar o Nº controle, consulte Visualização do Status de Rastreamento da 
Transportadora na página 230.

5     Clique em OK para salvar as alterações na caixa de diálogo Informações de entrega.
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Impressão de Etiquetas de Frete

No painel Pedidos em lote, você pode imprimir etiquetas de frete para todos os trabalhos que são entregues neste 
pedido.

Para imprimir etiquetas de frete:

1     No painel Pedidos em lote, selecione os trabalhos para os quais você quer imprimir etiquetas.

2     Clique em Criar etiquetas de entrega; a janela Editar arquivo aparece. 

3     Clique no link do arquivo; o arquivo da etiqueta abre como um documento Word ou HTML.

4     Verifique se as informações da etiqueta de remessa estão corretas. Se necessário, informe suas mudanças e 
salve o arquivo.

5     Imprima o documento etiqueta de remessa.

Estimativa de Custos de Frete

A calculadora de entrega permite que você estime o custo de entrega do trabalho selecionado, com base no 
método de entrega que foi definido e nos dois seguintes fatores:

 Peso da remessa.

 Formato da caixa.

Para estimar custos de entrega:

1     Clique na Calculadora de entrega no painel Pedido em lote; a caixa de diálogo Calculadora de custo de 
entrega aparece.

2     No painel Informações sobre o trabalho da caixa de diálogo:

a     Selecione o método de entrega da lista suspensa Método de entrega.

b     Digite o peso da entrega (em lbs) no campo Peso.

c     Digite as dimensões (em polegadas) da caixa enviada nos campos Formato da caixa: Comprimento, 
largura e altura.

Ao imprimir etiquetas de remessa de trabalhos de múltipla entrega:

 Se as etiquetas estão em um documento Word, a etiqueta de remessa para cada trabalho está 
em uma página separada.

 Se as etiquetas estão em um documento HTML, a etiqueta de remessa para cada trabalho 
está em uma guia separada do documento.

O método de entrega é definido no menu principal Web Services, Configurações de impressão 
> Emtrega > Métodos de entrega. Para detalhes, consulte Definição de Métodos de Frete na 
página 59.
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3     No painel Estimar custos de entrega, clique em Estimar peço. O custo da entrega é calculado, com base nas 
informações que você digitou e o custo da entrega para esta transportadora.

4     Digite o custo que foi calculado em Etapa3 no campo Custo real. Este custo é útil para referência futura.

5     Clique em OK para retornar ao painel Pedidos em lote.

Aprovação de Trabalhos para Entrega

Depois que este trabalho é impresso e suas informações de entrega foram verificadas, você pode aprovar o 
trabalho para entrega. 

Para aprovar um trabalho para entrega:

1     No painel Pedidos em lote você pode ver qual trabalho no pedido em lote pode ser aprovado para entrega, 
como indicado por seu status de trabalho—Pronto para entrega.

Se houver trabalhos adicionais no pedido que estiverem prontos para entrega, você pode aprová-los de uma 
vez; pressione a tecla <CTRL> para selecioanr trabalhos múltiplos.

2     Clique em Aprovar entregas selecionadas; o trabalho selecionado é movido do painel Trabalhos para 
entrega e aparece para o painel Trabalhos enviados.

Gerenciamento do Painel de Entregas Enviadas
O painel de Entregas enviadas lista trabalhos que foram aprovados para entrega; estes trabalhos não estão mais 
listados no painel Trabalhos para entrega e no painel Pedido em lote. No painel Entregas enviadas, você pode 
rastrear trabalhos enviados. Se houver outros trabaolhos neste pedido, você pode visualizar seu status no painel 
Pedido em lote.

As seguintes informações são exibidas no painel Entregas enviadas:

 Nº. do trabalho, Nº. do pedido, e Cópias.

 Informações de entrega: Endereço de entrega, e Data de entrega.

 Informação da transportadora: Transportadora, e N° controle (se fornecido).

 Nome da conta.

Se você quiser entregar os trabalhos como um pedido em lote e nem todos os pedidos estiverem 
prontos para entrega, espere até que todos os trabalhos estejam prontos.

Os trabalhos que são aprovados para entrega aparecerão também na janela de Entrega do 
consumidor. 



Gerenciamento de Produção

Web Services234

Quando um trabalho é eviado por uma transportadora que oferece serviço de rastreamento online, você pode 
clicark no N° controle para visualizar o status de entrega do trabalho de dentro do sistema da trasnportadora. 
Para detalhes, consulte Gereciando o painel trabalhos para entrega na página 229.

No painel Entregas enviadas, você pode realizar as seguintes atividades:

 Listar trabalhos de acordo com diferentes períodos de entrega e diferentes opções de classificação.

 Devolver um trabalho para aprovação de entrega.

 Visualizar etiquetas de entrega.

Para listar trabalhos de acordo com diferentes períodos de entrega e opções de 
classificação:
 Período de entrega—os trabalhos listados no painel Entregas enviadas estão de acordo com o último 

período de entrega que foi selecionado. Você pode selecionar outro período de entrega:

Da lista suspensa Envio no último, selecione Dia, Semana ou Mês. A lista é atualizada de acordo.

 Classificação—você pode escolher a lista de trabalho de acordo com cada um dos parâmetros do trabalho. 
Clique na coluna do parâmetro que você quer usar para escolher a lista.

Para devolver um trabalho para aprovação de entrega:

Às vezes você quer devolver um trabalho para aprovação de entrega depois que ele foi aprovado para entrega. Por 
exemplo, se o trabalho ainda não foi entregue e você percebeu que trabalhos adicionais neste pedido não foram 
aprovados para entrega e você quer entregá-los como um lote.

1     No painel Trabalhos enviados, selecione o trabalho que você quer devolver para aprovação de entrega.

2     Clique em Voltar para aprovação. O trabalho é removido do painel Trabalhos enviados e retorna ao painel 
Trabalhos para entrega e ao painel Pedido em lote.

3     Processe a entrega do trabalho. Para detalhes, consulte Gerenciamento a Entrega no Painel de Pedido em 
Lote na página 230.

Para visualizar etiquetas de entrega:

Do painel Trabalhos enviados, você pode visualizar e imprimir as etiquetas de entrega do trabalho. Você pode 
querer fazer isto se o trabalho foi estragado durante a embalagem, ou se você quer verificar o endereço de 
entrega.

1     Clique no Visualizar etiqueta do trabalho ue você quer visualizar; a janela Editar arquivo aparece.

2     Clique no link do arquivo da etiqueta de entrega. O arquivo está salvo ou como um documento Word ou 
como um documento HTML.

3     Se necessário, imprima novamente o arquivo da etiqueta de entrega.

O consumidor pode rastrear o trabalho na fila de entrega do consumidor depois que a 
notificação de email de entrega for recebida. Quando o consumidor recebe o trabalho, o 
consumidor clica em Recebido. O trabalho entra na fila de Recebido do consumidor e o status do 
trabalho automaticamente muda para Recebido.
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Consulta de Pedidos
O status de um trabalho no sistema Web Services é determinado por ações específicas executadas por um 
consumidor ou por pelo fornecedor. Usando as várias opções no sistema Web Services, você pode executar 
ações que são específicas do status do trabalho. Por exemplo, depois que o trabalho é impresso, ele entra na fila 
de produção. Na janela Fila de produção, você pode executar atividades que são relevantes ao status deste 
trabalho, como descrito em Gerenciamento de Trabalhos na Fila de Produção na página 207. No entanto, às 
vezes você quer rastrear trabalhos independente de seu status. O recurso de rastreamento de trabalho Web 
Services facilita o acompanhamento de trabalhos. Você pode rastrear um trabalho mesmo se você não souber 
seu status atual e você pode rastrear um trabalho que não está localizado em uma fila específica.

Na janela Rastrear pedidos - Procurar, você pode exibir todas as filas de trabalho no sistema; começando por 
Design, através de Prontos para encomendar, Imprimindo, Enviando e Recebido. Por exemplo, você pode 
querer procurar todos os trabalhos que foram enviados a um consumidor específico por uma data específica. 
Você também pode exibir trabalhos que foram excluídos.

Além disso, há várias modificações de trabalho que você pode executar pela janela Consultar pedidos. Por 
exemplo, crie um relatório de trabalho e modifique o trabalho e preço do pedido.

Esta seção descreve as atividades que podem ser executadas na janela Consultar pedidos:

 Pesquisa de Trabalhos.

 Gerenciamento de Trabalhos Rastreados.

Pesquisa de Trabalhos
Esta seção explica como pesquisar trabalhos e como definir quais informações são exibidas para cada trabalho. 

Definição de Critérios de Pesquisa de Trabalho

O sistema Web Services permite que você defina critérios de pesquisa e executar a pesquisa em todos os status 
do trabalho. Alternativamente, você pode selecionar um dos status de trabalho predefinidos para rastrear apenas 
trabalhos que têm o status de trabalho selecionado (não há necessidade de definir um critério de pesquisa).
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Para rastrear trabalhos usando critérios de pesquisa:

1     No menu principal Web Services, selecione Tarefas > Rastrear trabalhos; aparece a janela Rastrear pedidos - 
Procurar. Nesta janela, você especifica os critérios a serem usados para a pesquisa.

Figura 62: Janela Rastrear pedidos - Procurar

A janela exibe quatro campos de pesquisa (status, campo de pesquisa, operador, valor) que são usados para 
definir os critérios de pesquisa. Você pode executar uma pesquisa simples ou uma pesquisa avançada; 
consulte Etapa2 na página 236 e Etapa3 na página 237, respectivamente.

2     Para executar uma pesquisa simples:

a     Da lista suspensa Status, selecione o status de trabalho que você quer usar. Por padrão Todos está 
selecionado.

b     Na lista suspensa Pesquisa, selecione o campo de trabalho que será o critério de busca. Os campos de 
trabalho são divididos em categorias, tais como Trabalho, Definição de preço e Pedido, para facilitar a 
localização de vários campos.

c     No campo operador, selecione o operador (por exemplo, =, <=) a ser usado ao comparar os critérios de 
pesquisa ao valor que você digita no campo de valor (Etapad).

d     No campo de valor, digite o valor que será comparado aos critérios de pesquisa (Etapab), usando o 
operador selecionado (Etapac).

e     Clique em Pesquisar. A lista de trabalhos que combinam com sua definição de pesquisa é completada 
pelo sistema e exibida na janela Rastrear trabalhos - Lista de trabalho (consulte Figura 63). Para 
modificar as informações exibidas em cada trabalho, consulte Definição e Gravação de Informações de 
Pesquisa de Trabalho na página 238.

Figura 63: Janela Rastrear pedidos - Lista de trabalho
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3     Alternativamente, você pode refinar sua pesquisa usando Pesquisa avançada para definir grupos de critérios 
múltiplos:

a     Clique em Pesquisa avançada; a caixa de diálogo Pesquisa avançada aparece.

Figura 64: Caixa de diálogo Pesquisa avançada

b     Da lista suspensa Status, selecione o status de trabalho que você quer usar. Por padrão Todos está 
selecionado.

c     Você pode especificar até três grupos de critérios de pesquisa. Para cada grupo de critérios, execute 
Etapab para Etapad  na página 236. (As mesmas etapas como as executadas na pesquisa simples.)

A relação implícita entre grupos múltiplos de critérios de pesquisa é E.

d     Clique em OK na caixa de diálogo Pesquisa avançada.

e     Clique em Pesquisar na janela Rastrear pedidos - Procurar. A lista de trabalhos que combinam com 
seus critérios de pesquisa é completada pelo sistema e exibida na janela. Para modificar as informações 
exibidas em cada trabalho, consulte Definição e Gravação de Informações de Pesquisa de Trabalho na 
página 238.

4     Você pode executar várias modificações no trabalho, como descrito em Gerenciamento de Trabalhos 
Rastreados na página 239.

Para rastrear trabalhos conforme o status predefinido:

Ao selecionar Tarefas > Rastrear Trabalhos, a janela Rastrear pedidos - Procurar mostra Todos no campo Status 
(consulte Figura 62 na página 236). No entanto, você pode exibir os trabalhos conforme um status predefinido 
sem definir critérios de pesquisa.

1     No menu principal Web Services, selecione Tarefas > Rastrear trabalhos.

2     Na faixa Rastrear trabalhos, clique no link do tipo de trabaho que você quer exibir (por exemplo, Trabalhos 
salvos, Prontos para encomendar, Enviados); consulte a Figura 65 na página 238.
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Figura 65: Faixa Consultar pedidos

A lista de trabalhos que está de acordo com o tipo selecionado é completada pelo sistema e exibida na janela. 

3     Depois que os trabalhos que você quer rastrear são exibidos na janela, você pode modificar as informações 
que são exibidas para cada trabalho. Para mais informações, consulte Definição e Gravação de Informações 
de Pesquisa de Trabalho na página 238. Além disso, você pode fazer várias modificações no trabalho, como 
descrito em Gerenciamento de Trabalhos Rastreados na página 239.

Definição e Gravação de Informações de Pesquisa de Trabalho

Após pesquisar os trabalhos que quer rastrear, você pode modificar as informações exibidas para cada trabalho e 
salvar os trabalhos rastreados em um arquivo Excel.

As informações exibidas para cada trabalho dependem das informações definidas na última vez que a janela 
Rastrear trabalhos foi exibida. As informações de trabalho exibidas em Figura 63 na página 236 incluem: Nº. do 
trabalho,Status, Tipo de trabalho, Nome do trabalho e Data de criação. No entanto, você pode selecionar outros 
campos de trabalho.

Para definir a informação de trabalho e salvar resultados:

1     Para definir qual informação de trabalho é exibida para cada trabalho:

a     Clique em Seleção de coluna.

b     Na janela Seleção de coluna, selecione as colunas a serem exibidas na janela Rastrear trabalho.

c     Clique em OK.

2     Para salvar a lista de trabalhos rastreados em um arquivo Excel:

a     Clique em Relatório no Excel.

b     Na janela Seleção de coluna, selecione as colunas que você quer salvar no arquivo Excel.

c     Clique em Criar relatório no Excel.

d     Depois que o sistema cria o arquivo Excel, você deve especificar onde salvar o relatório.

3     Depois que os trabalhos que você quer rastrear são exibidos na janela, você pode executar várias 
modificações no trabalho, como descrito em Gerenciamento de Trabalhos Rastreados na página 239.
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Gerenciamento de Trabalhos Rastreados
Esta seção descreve as modificações no trabalho que você pode fazer na janela Rastrear trabalho, depois que os 
trabalhos rastreados são exibidos:

 Visualização de Detalhes do Trabalho.

 Alteração do Status do Trabalho.

 Exclusão de Trabalhos.

 Visualização e Edição das Propriedades do Trabalho.

 Visualização e Edição do Preço do Trabalho.

 Visualização e Edição do Job Ticket.

 Visualização e Edição do Preço do Pedido.

 Reimpressão de Trabalho.

 Gravação de um Trabalho como Modelo.

 Pesquisa por um Pedido.

Visualização de Detalhes do Trabalho 

O painel inferior da janela Rastrear trabalhos - Lista de trabalho exibe os detalhes do trabalho que está 
selecionado no painel de lista de trabalho da janela. Estes detalhes incluem, por exemplo, Tipo de trabalho, 
Quantidade e Data de entrega. Você pode visualizar o trabalho, visialuzar os arquivos que estão anexados ao 
trabalho e fazer várias outras tarefas. Para informações sobre detalhes do trabalho, consulte O Painel de 
Detalhes do Trabalho na página 208.

Alteração do Status do Trabalho

Às vezes, o status do trabalho é alterado fora do sistema Web Services e você precisa refletir esta alteração 
dentro do sistema Web Services. Você pode fazer isto dentro da janela Rastrear trabalhos.

As opções disponíveis de modificação de trabalho dependem do status do trabalho. Por exemplo, 
reimprimir um trabalho e pesquisar um pedido não estão disponíveis para trabalhos que estão 
prontos para serem pedidos.

O status do trabalho no processo de produção não é alterado; apenas seu status dentro do 
sistema Web Services.
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Para alterar o status de um trabalho:

1     Selecione o trabalho na janela Rastrear trabalho e clique em Alterar status do trabalho; a janela Alterar status 
do trabalho aparece.

Figura 66: Janela Alterar Status do Trabalho

2     Selecione uma das quatro opções de status e clique em Confirmar alteração. Por padrão, a opção Não altere 
o status do trabalho está selecionada.

Exclusão de Trabalhos

Você pode excluir trabalhos da janela Rastrear trabalhos. Por exemplo, se o trabalho foi cancelado ou o trabalho 
foi enviado e entregue. Trabalhos excluídos são salvos dentro do sistema Web Services e podem ser exibidos.

 

 Selecione o trabalho que você quer excluir na janela Rastrear trabalho e clique em Excluir trabalho; a 
mensagem de confirmação Excluir trabalhos aparece. Clique em Sim para confirmar a exclusão do trabalho.

Para exibir trabalhos excluídos: selecione Tarefas > Rastrear trabalhos e na faixa Rastrear 
trabalhos clique em Excluídos.
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Visualização e Edição das Propriedades do Trabalho

Você pode visualizar propriedades básicas do trabalho, visualizar o trabalho e modificar algumas das 
propriedades do trabalho pela janela Rastrear trabalhos.

Para visualizar e editar as propriedades do trabalho:

1     Selecione o trabalho na janela Rastrear trabalho e clique em Propriedades do trabalho; a caixa de diálogo 
Propriedades do trabalho aparece. Consulte a Figura 52 na página 210.

2     Clique em  para visualizar o trabalho.

3     Você pode visualizar propriedades básicas do trabalho e modificar propriedades, como necessário. Para 
informações sobre propriedades do trabalho, consulte Visualização e edição das Propriedades do Trabalho 
na página 210.

Visualização e Edição do Preço do Trabalho 

Você pode visualizar detalhes da determinação de preço do trabalho e se necessário, editar os detalhes.

Para visualizar e editar a determinação de preços do trabalho:

1     Selecione o trabalho na janela Rastrear trabalho e clique em Determinação de preço do trabalho;a caixa de 
diálogo Determinação de preço do trabalho aparece.

Figura 67: Caixa de diálogo Determinação de preço do trabalho

2     Visualize os detalhes do plano de determinação de preço que foi definida para o trabalho. Se necessário, 
edite os detalhes de preço, selecione outro plano de preço ou crie um novo plano. Para informações sobre 
determinação de preço do trabalho, consulte Visão Geral do Precesso de Preços na página 184.
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Visualização e Edição do Job Ticket

Você pode visualizar o job ticket e se necessário, editar os detalhes.

Para visualizar e editar o job ticket:

1     Selecione o trabalho na janela Rastrear trabalho e clique em Job Ticket;a caixa de diálogo Criação do Job 
Ticket aparece. Consulte Figura 59 na página 221.

2     Veja os detalhes do job ticket. Se necessário, edite os detalhes do job ticket. Para informações sobre a criação 
do job ticket, consulte Criação de um Job Ticket na página 221.

Visualização e Edição do Preço do Pedido

Você pode visualizar e editar o preço de pedido ao qual o trabalho pertence.

Para visualizar e editar o preço do pedido:

1     Selecione o trabalho na janela Rastrear trabalho e clique em Determinação de preço do pedido;a caixa de 
diálogo Determinação de preço do pedido aparece.

Figura 68: Caixa de diálogo Preço do Pedido

2     Veja os detalhes do preço do pedido. Se necessário, edite os detalhes da determinação de preço do pedido. 
Por exemplo, adicione itens que são parte do pedido. Para informações sobre determinação de preço de 
pedido, consulte Determinação de Preços na página 181.
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Reimpressão de Trabalho

A opção Reimprimir trabalho permite enviar um trabalho para ser reimpresso diretamente da janela Rastrear 
trabalhos.

Para reimprimir um trabalho:

1     Selecione o trabalho na janela Rastrear trabalho e clique em Reimprimir trabalho;a caixa de diálogo 
Reimprimir trabalho aparece.

Figura 69: Caixa de diálogo Reimprimir

2     A definição de impressão do trabalho é exibida na caixa de diálogo, como foi definido durante o processo. 
Para informações sobre impressão de trabalhos, consulte Definição de Configurações de Impressora na 
página 37.



Gerenciamento de Produção

Web Services244

Gravação de um Trabalho como Modelo

A opção Salvar como modelo permite que você salve um trabalho como modelo e use o modelo ao pedir um 
novo trabalho.

Para salvar um trabalho como modelo:

1     Selecione o trabalho na janela Rastrear trabalho e clique em Salvar como modelo;a caixa de diálogo Salvar 
como modelo aparece.

Figura 70: Caixa de diálogo Salvar trabalho como modelo

2     Defina as propriedades do modelo. Para informações sobre a salvar trabalhos como modelo, consulte 
Criação um Novo Modelo de um Trabalho Existente na página 160.

Pesquisa por um Pedido

A opção Pesquisar pedido permite que você pesquise todos os trabalhos que estão dentro do mesmo pedido 
como no trabalho selecionado. A informação pode ser útil se, por exemplo, você quiser saber o status de outros 
trabalhos nesse pedido.

 Selecione o pedido na janela Rastrear trabalhos e clique em Pesquisar pedido. O sistema cria um filtro 
automático de acordo com o número do pedido selecionado e executa a pesquisa. A janela Rastrear trabalhos 
- Lista de trabalho é completada com todos os trabalhos do pedido selecionado.
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Gerenciamento de Skins de Personalização do Site

Este capítulo descreve como criar e editar skins em FreeFlow Web Services. Você pode usar a funcionalidade de 
imagem corporativa do Personalização do Site para personalizar o layout geral do website, além da aparência de 
itens específicos.

A estrutura de Skin

Um skin de imagem corporativa compreende alguns componentes que definem a aparência da página inicial, a 
página de logon, o quadro do site contendo uma barra superior e uma barra esquerda e banners para catálogos e 
e-mails. Você tem que definir cada componente separadamente. Além disso, o Web Services suporta alguns 
níveis de privilégios do usuário consumidor. É possível usar o mesmo quadro de site para tipos de usuários 
diferentes ou criar uma aparência de quadro de site diferente para os privilégios diferentes.

Tipos de Controles

O recurso de imagem corporativa de marcas identifica botões e links, logotipos de consumidores e guias. Clicar 
em um botão ou link muda o conteúdo da página do Web Services ou abre uma nova caixa de diálogo. Um 
controle correspondente precisa ser atribuído a cada um dos botões para manter a funcionalidade completa do 
aplicativo.

Este capítulo inclui as seguintes seções:

 Criação de Skins

 Edição dos Elementos de Skin

 Envio de Designs

 Ativação de Elementos de Página

 Gerenciamento da Biblioteca de Skins

Todas as configurações descritas neste capítulo definem as configurações do Personalização do 
Site no nível padrão (verdadeiro para todos os consumidores em seu sistema Web Services). 
Contudo, você pode ajustar as configurações por conta. Para obter mais informações sobre 
como definir as configurações de Personalização do Site no nível de conta, consulte Definição da 
Imagem Corporativa da Conta na página 79.
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Criação de Skins
Você pode personalizar o layout geral do website, além da aparência dos itens específicos de um skin. Você faz 
isso efetuando upload de designs e imagens e adicionando texto à página inicial e vários quadros e banners ao site 
do sistema.

Esta seção descreve os seguintes procedimentos:

 Acesso ao Editor de Skins

 Personalização da Página de Logon

 Personalização do Quadro do Site

 Personalização da Página Inicial

 Personalização de Banner de E-mail

 Personalização de Banner de Catálogo

 Gravação e Visualização

Acesso ao Editor de Skins
Você pode personalizar e editar os skins do Personalização do Site na janela Editor de skin. Para acessar a janela 
Editor de skin; selecione Armazenar recursos > Skins; a Biblioteca de skins aparece; selecione um skin e clique 
Editor de skins; e a janela Editor de skin aparece.

Personalização da Página de Logon
Os consumidores usam a página de logon para efetuar logon no aplicativo Web Services. Você usa a janela 
Página de logon do Personalização do Site para criar uma página de logon. Antes de personalizar a página de 
logon, você precisa ter um design HTML de página de logon (formato *.mht) com os seguintes pré-requisitos:

 Duas caixas de texto (uma para o Nome do usuário e outra para a Senha).

 Uma imagem para o botão de logon.

Recomenda-se que você tenha arquivos HTML desenvolvidos por um programador de HTML que compreenda 
as suas exigências quanto ao aplicativo Web Services.

Para personalizar a página de logon:

1     Na janela Editor de skin, clique em Página de logon; a página de logon aparece com a guia Editar 
selecionada.

2     Clique no link Enviar HTML de logon; uma janela de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a janela Envio de arquivo aparece.

4     Procure o arquivo .mht de página de logon especialmente pré-projetado para enviá-lo e clique em Avançar; o 
design aparece na página de logon. Para obter informações sobre como enviar designs, consulte Envio de 
Designs na página 254.
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5     Salve e visualize a página de logon. Para obter informações sobre como salvar e visualizar, consulte 
Gravação e Visualização na página 250.

6     Ative os elementos de página de logon. Para obter mais informações sobre como ativar elementos, consulte 
Ativação de Elementos de Página na página 255.

Personalização do Quadro do Site
Você pode usar a guia Quadro do site para personalizar as barras superior e esquerda do aplicativo e definir os 
privilégios do usuário. O conteúdo do quadro do site, composto dos quadros superior e esquerdo e um quadro 
principal do aplicativo determinam a aparência da janela principal do aplicativo.

Você precisa ter um design HTML (formato *.mht) para personalizar a barra superior e a esquerda.

 O design de HTML da barra superior precisa conter uma barra superior com uma tabela de quatro células. 

 O design HTML da barra esquerda precisa conter uma tabela de sete células (alinhadas verticalmente). 

É possível ter o submenu de sete células movidas movidas para a barra superior, mas o menu principal não 
pode ser movido para a esquerda.

Para personalizar o quadro do site:

1     Na janela Editor de skin, clique em Quadro do site; a janela Quadro do site aparece, refletindo a 
visualização do Administrador.

2     Clique no link Enviar barra superior.

3     Clique em Sim na janela de confirmação; a janela Barra superior: Envio de arquivo aparece.

4     Complete as instruções para envio de arquivo, navegue até o arquivo destino da barra superior e clique em 
Avançar; a barra superior aparece na janela Quadro do site. 

5     Clique no link Enviar barra esquerda.

6     Clique em Sim nas janelas de confirmação; a janela Enviar arquivo aparece.

7     Complete as instruções Barra esquerda: Envio de arquivo, navegue para o arquivo de destino no painel 
esquerdo e clique em Avançar; a barra esquerda aparece na janela Quadro do site.

8     Salve e visualize o quadro do site. Para obter informações sobre como salvar e visualizar, consulte Gravação 
e Visualização na página 250.

9     Ative os elementos nas barras esquerda e superior do quadro do site. Para obter mais informações sobre 
como ativar as barras esqueda e superior do quadro do site, consulte Ativação de Elementos de Página na 
página 255.

Para obter informações sobre como definir privilégios de usuário, consulte Definição de 
Visualizações de Privilégio do Usuário na página 258.
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Personalização da Página Inicial
Dependendo das configurações de preferência do sistema, o ponto inicial para começar um pedido de trabalho 
pode ser a página inicial. Você pode usar a visualização Página inicial para aplicar a sua criação da página inicial. 
Alternativamente, você pode preferir fazer com que a página inicial padrão do Web Services apareça. 

Para usar a página inicial padrão do Web Services:

1     Na janela Editor de skin, clique em Página inicial; a janela Página inicial aparece com a guia Editar 
selecionada.

2     Selecione a caixa de seleção Preservar o aspecto da página inicial padrão, localizada na base da visualização 
Página inicial.

3     Clique em OK.

Para personalizar a página inicial:

1     Na janela Editor de skin, clique em Página inicial; a janela Página inicial aparece com a guia Editar 
selecionada.

2     Clique no link Enviar HTML da página inicial; a janela de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a janela Envio de arquivo aparece.

4     Procure o arquivo .mht da página inicial previamente projetada para enviá-lo e clique em Avançar; o design 
aparece na página inicial. Para obter informações sobre como enviar designs, consulte Envio de Designs na 
página 254.

5     Salve e visualize a página inicial. Para obter mais informações sobre como salvar e visualizar, consulte 
Gravação e Visualização na página 250.

6     Ative os elementos da página inicial. Para obter mais informações sobre como ativar elementos, consulte 
Ativação de Elementos de Página na página 255.

Você pode editar o design final após salvar e visualizar a sua página inicial. Para obter mais 
informações sobre como editar designs, consulte Edição do Design Final na página 253.
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Personalização de Banner de E-mail
Você pode usar a janela Banner de e-mail para personalizar as mensagens de banner de e-mail geradas e 
enviadas através do sistema Web Services. Para obter mais informações sobre as mensagens de e-mail através 
do sistema Web Services, consulte Definição de Configurações de Notificação de E-mail na página 86.

Para personalizar o banner de e-mail:

1     Na janela Editor de skin, clique em Banner de e-mail; a janela Banner de e-mail aparece com a guia Editar 
selecionada.

2     Clique no link Enviar HTML de Banner de e-mail; a janela de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a janela Envio de arquivo aparece.

4     Navegue para o arquivo .mht de Banner de e-mail especialmente pré-projetado para enviá-lo e clique em 
Avançar; o design aparece na janela Banner de e-mail. Para obter informações sobre como enviar designs, 
consulte Envio de Designs na página 254.

5     Salve e visualize o Banner de e-mail. Para obter informações sobre como salvar e visualizar, consulte 
Gravação e Visualização na página 250.

6     Ative os elementos da janela Banner de e-mail. Para obter informações sobre como ativar elementos, 
consulte Ativação de Elementos de Página na página 255.

Você pode editar o design final após salvar e visualizar o banner de e-mail. Para obter 
informações sobre como editar designs, consulte Edição do Design Final na página 253.
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Personalização de Banner de Catálogo
Você pode usar a janela Banner de catálogo para personalizar o banner de catálogos HTML. Para obter 
informações sobre catálogos HTML no sistema Web Services, consulte Configuração das Janelas de Pedido do 
Trabalho da Conta na página 78.

Para personalizar o Banner de catálogo:

1     Na janela Editor de skin, clique em Banner de catálogo; a página de banner de catálogo aparece com a guia 
Editar selecionada.

2     Clique no link Enviar HTML do banner de catálogo; a janela de confirmação aparece.

3     Clique em Sim; a janela Envio de arquivo aparece.

4     Navegue para o arquivo .mht de banner de catálogo especialmente pré-projetado para enviá-lo e clique em 
Avançar; o design aparece na página de banner de catálogo. Para obter informações sobre como enviar 
designs, consulte Envio de Designs na página 254.

5     Salve e visualize o banner de catálogo. Para obter informações sobre como salvar e visualizar, consulte 
Gravação e Visualização.

6     Ative os elementos do banner de catálogo. Para obter informações sobre como ativar elementos, consulte 
Ativação de Elementos de Página na página 260.

Gravação e Visualização
A guia Salvar e visualizar exibe uma visualização do item de skin atual sem linhas de grade. Alterne entre as duas 
visualizações clicando nas guias localizadas na base do Editor de skin.

Para salvar e visualizar, clique na guia Salvar e visualizar; as mudanças são salvas e aparece uma visualização.

Você pode editar o design final após salvar e visualizar o seu banner de catálogo. Para obter 
informações sobre como editar o design final, consulte Edição do Design Final na página 253.

 As imagens não incluídas em uma visualização são indicadas por . 

 Os botões ficam desativados na guia Salvar e visualizar.
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Edição dos Elementos de Skin
Esta seção descreve como editar elementos de skin e os seguintes procedimentos:

 Envio de Imagens

 Edição do Design Final

Você pode editar os seguintes elementos de skin usando a janela Folha de estilo:

 Paleta de cores – Edite as cores da janela.

 Botões – Substitui os botões do aplicativo padrão por imagens personalizadas.

 Fontes – Edita o tipo de fonte, o estilo, o tamanho e a cor.

Acesso da Janela da Folha de Estilo

Para acessar a janela Folha de estilo, selecione um skin em Biblioteca de skins e selecione Editor de skin > Folha 
de estilo; a janela Folha de estilo aparece.

Para editar uma cor de janela:

1     Na janela Folha de estilo, clique em um elemento da paleta de cores; a caixa de diálogo Seleção de cor 
aparece.

2     Selecione uma cor ou digite um número de RGB; a nova cor aparece no campo Cor selecionada.

3     Clique em OK para que a nova cor apareça no subpainel Paleta de cores.

4     Repita as etapas 1 a 3 para editar a cor dos outros elementos.

Para editar um botão:

1     Assegure que a imagem do botão a ser usada (diferente das imagens de botão existentes) tenha sido enviada 
para a pasta Imagens. Para obter informações sobre como enviar imagens, consulte Envio de Imagens na 
página 252. 

2     Na janela Folha de estilo, clique em um elemento Botão; a caixa de diálogo Pasta de imagens aparece 
mostrando o nome do botão selecionado na lista de nomes e a imagem do botão atual exibida no painel 
Imagem.

Todos os níveis de privilégio usam a Folha de estilo.

Ao utilizar o Editor RGB, os números não podem exceder 255.



Gerenciamento de Skins de Personalização do Site

Web Services252

3     Clique no nome da imagem nova e clique em seguida Selecionar imagem; a nova imagem aparece no 
subpainel Botões. 

Para editar uma fonte:

1     Na janela Folha de estilo, clique em um elemento de fonte; a caixa de diálogo Fontes aparece.

2     Clique em um tipo de fonte e em um estilo e digite um tamanho.

3     Clique em OK.

Para editar cores de fonte: 

1     Na janela Folha de estilo, clique em um elemento de fonte; a caixa de diálogo Fontes aparece.

2     Clique no campo Cor; a caixa de diálogo Seleção de Cor aparece. 

3     Clique em uma cor ou digite um número de RGB; a nova cor aparece no campo Cor selecionada.

4     Clique em OK para que a nova cor apareça no subpainel Paleta de cores.

5     Clique em OK.

Envio de Imagens
Após enviar, aprovar e ativar os designs, você pode mudar as imagens de logotipo, botão e link para que se 
adequem às exigências de funcionamento e imagem corporativa. 

Os formatos de arquivo de imagem aceitáveis incluem: 

 JPEG, JPG

 PDF

 GIF

Para enviar ou alterar uma imagem:

1     Na janela Editor de skin, posicione o cursor onde você quer inserir a imagem.

2     Clique em  Biblioteca de imagens; a pasta Imagens aparece.

O texto exibido nos botões normal e escuro não depende da imagem de plano de fundo. 

O texto é editado no subpainel Fonte.

Para visualizar as alterações no painel Visualizar, clique com o botão direito do mouse na janela 
Folha de estilo e no menu de atalho, escolha Atualizar.
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3     Selecione a imagem e clique em Selecionar imagem; a nova imagem aparece.

Edição do Design Final
Após enviar, aprovar e ativar os skins, você pode editar o design final na janela Editor de skin.

Para reposicionar objetos: 

1     Na janela Editor de skin, clique no objeto a ser reposicionado.

2     Arraste-o e solte-o em um novo local.

Para redimensionar objetos: 

1     Na janela Editor de skin, clique no objeto a ser reposicionado.

2     Arraste os pontos de ancoragem para o novo local.

Para adicionar texto: 

1     Na janela Editor de skin, clique na área onde o texto deve aparecer.

2     Digite o texto.

Para editar texto: 

1     Na janela Editor de skin, selecione o texto a ser editado.

2     Edite o texto. As ferramentas de edição de texto estão localizadas na barra de ferramentas.

Salve e visualize o seu trabalho clicando na guia Salvar e visualizar.
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Envio de Designs
Antes de enviar um design, você precisa ter um design HTML de página de login (formato *.mht) para cada uma 
das páginas a serem personalizadas.

Recomenda-se que você tenha arquivos HTML desenvolvidos por um programador de HTML que compreenda 
as suas exigências quanto ao aplicativo Web Services.

Os designs iniciais do aplicativo aparecem inicialmente como plano de fundo cinza (padrão) para servirem como 
dados de referência para o que está sendo substituído, que você pode selecionar e eliminar temporariamente. O 
plano de fundo cinza desaparece permanentemente após você enviar um arquivo HTML (formato *.mht).

As dimensões variantes para enviar os arquivos de skin do Personalização do Site são delineados abaixo de 
Tabela 22:

Conversão de Páginas HTML em Arquivos .mht
Você precisa converter a página HTML em um arquivo Web (*.mht) ao enviar designs.

Para converter uma página HTML em um arquivo .mht: 

1     Abra a página da Web no Microsoft Internet Explorer.

2     Selecione Arquivo > Salvar como; a janela Salvar como aparece.

3     Na lista suspensa Salvar como tipo, selecione Arquivo da Web, arquivo único (*.mht).

4     Clique em Salvar.

Tabela 22: Dimensões do Envio de Arquivos

Nome da Página Largura Altura

Página de Login 1000px 700px

Quadro do Site Barra esquerda - 200px

Barra superior - 1000px

Barra esquerda - 500px

Barra superior - 100px

Página Inicial 1000px 700px

Banner de E-mail 1000px ilimitado

Banner de Catálogo 1000px 100px
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Ativação de Elementos de Página
Após você enviar um arquivo .mht, os elementos associados da página, como links e botões, permanecem 
inativos. Em outras palavras, eles permanecem estáticos sem funcionalidade até serem ‘ativados’, passando a ter 
funcionalidade. Portanto, para ativar os elementos, você atribui uma ação a cada item. 

As guias são funcionalmente muito semelhantes aos botões. Há controles de guias nas páginas Consultar 
pedidos, Gerenciar modelos e Meu 'Gerenciar conta'. Você usa estas guias para controlar o conteúdo da janela. 

A principal diferença em comportamento entre as guias e os botões é que as guias possuem dois modos - um 
modo selecionado e um não selecionado. Ativar guias da mesma forma que botões são ativados torna a criação 
de skins muito difícil de lidar. Por esta razão, as guias são tratadas de forma diferente. Há uma tabela genérica 
definida na página HTML. Esta tabela pode ter uma coluna com quatro linhas ou uma linha com quatro 
colunas. Ter um total de quatro células fornece uma base para todos os controles possíveis de guia. Em seguida, 
você define a cor da guia selecionada e a cor da guia não selecionada, além da fonte e a cor do título da guia. A 
partir daí, o recurso de Imagem corporativa usa as especificações para gerar as várias guias em vários ambientes 
de aplicativos.

Use a janela Ativação para ativar os botões (links) e os campos, como a página de login, onde você tem um 
campo de Usuário e de Senha. As outras páginas possuem itens diferentes para serem ativados.

Esta seção descreve como ativar elementos de página e os seguintes procedimentos:

 Selecionar idiomas

 Especificação da Primeira Página após o Login

 Definição de Visualizações de Privilégio do Usuário

Para ativar elementos de página:

1     Na janela Editor de skin, clique em ; a janela Ativação aparece. A janela é dividida nos três painéis 
seguintes:

 Painel esquerdo – Lista os objetos ativados (imagens ou texto).

 Painel Central – Exibe as instruções do Editor.

 Painel Direito – Lista os botões opcionais e os necessários para ativação.

2     Selecione um objeto na janela Editor de skin e clique em Adicionar no painel esquerdo na janela Ativação 
(ou clique duas vezes no objeto); um objeto recém-ativado aparece na lista do painéis esquerdos. 

3     Digite o nome padrão.

4     No painel central, clique na lista suspensa Tipo de elemento e selecione o tipo de elemento necessário; o 
painel direito é atualizado automaticamente, refletindo a seleção feita.

Quando você seleciona um objeto da lista no painel esquerdo, o respectivo objeto é 
automaticamente selecionado no design, associando visualmente o objeto listado ao objeto do 
design.



Gerenciamento de Skins de Personalização do Site

Web Services256

Para ativar as guias nas barras superior e esquerda:

1     Na janela Ativação, na lista suspensa Tipo de elemento, selecione a Guia-Menu principal ou a Guia-
Submenu.

2     Para os modos Selecionado e Não selecionado, defina as fontes, o alinhamento de texto e a cor do plano de 
fundo.

3     Na lista suspensa Alinhamento de guias, selecione uma opção de alinhamento de impressão. Consulte as 
opções na tabela abaixo:

4     Clique em OK.

O painel direito inclui duas listas de ativação: ‘Recomendada’ e ‘Opcional’. Após clicar em OK ou 
em Salvar e visualizar, uma mensagem de alerta aparece se você deixar de ativar todos os itens 
de lista recomendados.

Se você selecionar a opção Sempre mostrar plano de fundo, os elementos de design do plano de 
fundo da barra superior e esquerda, incluindo qualquer botão e imagem inativa, continuam 
visíveis para todos os usuários – independente do nível de privilégio do usuário – em todas as 
visualizações.

Tabela 23: Opções de Alinhamento da Guia

As duas barras Barra superior Barra esquerda

Ajustar à largura Direita Superior

Centro Esquerda Inferior
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Selecionar idiomas
Você pode definir a função de seleção de idioma, que aparece na página de logon. A seleção de idioma permite 
que os seus usuários selecionem os idiomas com os quais visualizarão o seu site.

Para ativar os botões Seleção de idioma:

1     Na janela Editor de skin, selecione um ícone do idioma predefinido.

2     Clique em ; a janela Ativação aparece.

3     Clique no botão Adicionar e, na lista suspensa Tipo de elemento, selecione Botão/Link.

4     Na lista suspensa Função ativada, escolha Selecionar idioma.

5     Na lista suspensa Idioma, selecione o idioma desejado.

6     Repita as etapas 2 a 4 para cada botão de seleção de idioma adicional.

7     Clique em OK para confirmar a ativação e feche a janela de Ativação.

8     Clique em OK para encerrar a janela Editor de skin; os botões de seleção de idioma são ativados.

Especificação da Primeira Página após o Login
Você pode especificar a página padrão onde os usuários chegam após efetuar login, de acordo com o nível de 
privilégio do usuário. Recomenda-se que as configurações de página padrão sejam decididas em conjunto com 
os consumidores. Você pode usar a ferramenta Página padrão, localizada no quadro do site, para especificar a 
primeira página após o login para cada nível de privilégio. A página padrão pode ser qualquer uma das páginas 
internas do Web Services ou uma página externa.

Para definir uma página padrão alternativa:

1     Na janela Editor de skin, clique em  Página padrão e na caixa de diálogo Página padrão, escolha Utilizar 
URL externo ou Usar página interna. 

 Se você escolher Utilizar URL externo, digite a URL alvo no campo. 

 Se você escolher Utilizar página interna, selecione a página interna alvo na lista suspensa.

2     Clique em OK.

3     Salve e visualize a página de login. Para obter informações sobre como salvar e visualizar, consulte 
Gravação e Visualização na página 250.

 A funcionalidade de Seleção de idioma é opcional; se você deixar o idioma indefinido, o 
idioma padrão será o mesmo do fornecedor de serviço de impressão. 

 Verifique se há ícones de idiomas no design de HTML da página de login enviada para ativar a 
Seleção de idioma.
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Definição de Visualizações de Privilégio do Usuário
Os operadores do Web Services que têm autorização do tipo de usuário Administrador possuem controle 
operacional total. A visualização do Administrador é o design de base primária com o qual um designer usa para 
criar outras visualizações de usuário. A imagem corporativa aplicada à janela Administrador é automaticamente 
aplicada às visualizações exibidas para outros tipos de usuários. 

Para obter mais informações sobre como definir usuários de sistema, consulte Definição dos Usuários do 
Fornecedor de Impressão na página 30.

Definição e Edição de Vários Tipos de Usuários

Você pode usar a barra Editar Privilégio para definir sete visualizações diferentes do aplicativo Web Services. As 
janelas Editar privilégio são desenvolvidas com o mesmo layout, com a exceção das instruções diferentes no 
painel de instruções.

Para definir visualizações para vários tipos de usuário: 

1     Na janela Editor de skin, clique em Quadro do site e na guia necessária Editar privilégio.

2     Selecione um dos seguintes botões de opções:

 Herdar do Administrator – determina que o quadro do site é baseado no design do tipo de usuário.

 Personalizado para este nível de privilégio – determina que o quadro do site é baseado no design de 
tipo do usuário e o usuário tem a habilidade de personalizar o design.

Após o design do Administrador ter sido concluído, é aconselhável editar as telas de acordo com as habilidades 
do usuário (conforme definido em Configuração do sistema > Avançada > Tipos de usuário). 

Exemplo de edição: Remover o botão que dá acesso aos downloads de software da tela Usuário. Você precisará 
efetuar o upload do arquivo editado .mht para o skin de privilégio do usuário personalizado novamente.
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Gerenciamento da Biblioteca de Skins
Esta seção descreve como gerenciar a Biblioteca de skins e os seguintes procedimentos:

 Atribuição de Skins aos Consumidores

 Designação de um Skin Padrão

Use a Biblioteca de skins do Personalização do Site para gerenciar os skins de seu sistema. Os designers podem 
criar, editar ou eliminar skins, assim como renomear e definir o skin padrão.

Acesso da Biblioteca de Skins

Para acessar a Biblioteca de skins; selecione Armazenar recursos > Skins; a Biblioteca de skins aparece.

Para começar a criar um skin:

1     Na Biblioteca de skins, clique em Novo skin e digite um nome exclusivo no campo Inserir novo nome.

2     Clique em OK; o nome novo do skin aparece na lista de skins. 

Agora, você pode enviar e atribuir design(s) e imagens ao skin e assim personalizá-lo para que sirva como 
imagem corporativa para o seu sistema Personalização do Site. Para obter informações sobre como editar 
skins e enviar designs e imagens, consulte Criação de Skins na página 246 e Edição dos Elementos de Skin 
na página 251.

Duplicação de skins

Você pode criar vários skins com a mesma aparência, contendo conteúdo e imagens diferentes, usando um skin 
existente. A duplicação de skins é um método simples e que poupa tempo ao configurar um sistema com vários 
sites. 

Para duplicar um skin, selecione o nome de um skin e clique em  Duplicar skin; o skin duplicado aparece na 
lista Skins.

Para renomear um skin:

1     Na lista Skins, selecione um skin.

2     Clique em  Renomear Skin e digite um nome exclusivo no campo Nome de skin.

3     Clique em OK; o skin é renomeado.

Para eliminar um skin:

1     Na lista Skins, selecione um nome de skin e clique em  Eliminar skin.

2     Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim; o skin é eliminado. As contas de consumidor atribuídas 
ao skin eliminado recebem o skin padrão.
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Atribuição de Skins aos Consumidores
Quando você seleciona um skin na Biblioteca de skins para ser usado por um ou mais consumidores, o nome do 
consumidor ou os nomes dos consumidores atualmente atribuídos ao skin selecionado (se houver) aparecerão na 
lista Atribuído a clientes. Você pode reatribuir skins ou remover uma atribuição de skin do Consumidor também. 

Para atribuir um skin:

1     Na lista Skins, selecione um nome de skin e clique em Atribuir a clientes; a caixa de diálogo Atribuir a 
clientes aparece listando todos os consumidores e seus respectivos skins atribuídos.

2     Selecione as caixas de seleção correspondentes aos respectivos Consumidores e clique em Atribuir; os 
Consumidores atribuídos são exibidos na lista Atribuído a clientes.

Designação de um Skin Padrão
O skin Padrão do sistema, localizado na lista Skins, é definido automaticamente como o skin padrão com a 
instalação. Você pode selecionar um outro skin para ser o skin padrão para o seu site Web Services.

Para tornar um skin o padrão; selecione um skin e clique em  Definir como padrão.

Não é possível ter vários skins padrão. O skin padrão do sistema não pode ser editado.
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Direct Marketing Links

Você pode usar o Direct Marketing Links do FreeFlow Web Services para melhorar as suas oportunidades de 
negócios com consumidores, com a capacidade de fornecer serviços especializados através do uso de modelos 
personalizados. Estes modelos são criados e então personalizados pela integração de plug-ins aplicativos 
externos. Após adquirir uma licença Web Services Direct Marketing Links, os adaptadores do módulo relativo 
são fornecidos para você por Xerox para habilitar o usuário a usar os módulos descritos abaixo.

Este capítulo contém informações sobre os seguintes plug-ins do Direct Marketing Links:

 Gerador de imagem DirectSmile – cria layouts e designs de imagem personalizada, aumenta o impacto da 
mala direta.

 XMPie PersonalEffect Integração - permite que os consumidores alcancem efetivamente seus clientes 
através de impressões, da web e e-mail, dentro da estrutura de dinâmicas campanhas de publicação.

 USADATA – designa modelos automaticamente a listas de endereços visando todos os tipos de público.

 Aquisição da Lista do BD Local – incorpora bancos de dados de endereços locais ao seu modelo de sistema.
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Gerador de imagem DirectSmile 
Você pode usar o Gerador de imagem DirectSmile para criar layouts de imagem personalizada e se beneficiar de 
possibilidades quase ilimitadas de design. Você pode aumentar o impacto da mala direta e diminuir a distância 
entre seus consumidores e seus clientes, usando o Gerador de imagem DirectSmile.

Esta seção descreve como usar usar o Gerador de imagem DirectSmile dentro dos modelos Web Services e 
contém os seguintes tópicos:

 Instalação de Gerador de imagem DirectSmile

 Criação de um Modelo com um Imagem DirectSmile

 Encomenda de um Trabalho de um Modelo com um Imagem DirectSmile .

Instalação de Gerador de imagem DirectSmile

Nova Configuração

Para instalar e configurar o Gerador de imagem DirectSmile no servidor Web Services, complete as seguintes 
etapas:

1     No logon do parceiro, faça download do arquivo adaptador zip Imagem DirectSmile para o servidor Web 
Services.

2     Clique duas vezes para abrir o arquivo zip e então clique duas vezes no ativador de configuração; o assistente 
de configuração aparece.

3     Siga as etapas do assistente para Concluir.

Verificação

Para verificar a Imagem DirectSmile configuração no Web Services servidor, complete as seguintes etapas:

1     Em Web Services, no lado do fornecedor, navegue até o Centro de informações.

2     No painel Extensões da grade, verifique se o ícone Imagem DirectSmile está presente e selecionado.

 Você deve comprar arquivos Gerador de imagem DirectSmile .dset (conjunto Imagem 
DirectSmile) e adicioná-los ao aplicativo Imagem DirectSmile.

 Certifique-se que todos os softwares e componentes pré-requisitos estejam instalados e 
configurados propriamente antes de iniciar a criação do modelo.

 Tanto fornecedores de serviço de impressão quanto de consumidor podem criar modelos 
apenas se você tem privilégios de Gerenciar modelos.

É recomendado não fazer alterações no caminho da pasta de destino.
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Atualização

Para atualizar de V1.0 para V1.1, complete as seguinte etapas:

1     Vá para Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas.

2     Localize o aplicativo Gerador de imagem DirectSmile e então clique em Remover; o aplicativo é removido 
do servidor.

3     Localize e execute o programa de instalação do DirectSmile V1.1.

Criação de um Modelo com um Imagem DirectSmile 
Após criar um modelo Web Services, crie um modelo com um Imagem DirectSmile.

1     No lado do consumidor, clique na guia Gerenciar modelos; aparece a janela Modelos.

2     Clique no link Criar um modelo novo; a caixa de diálogo Escolher modelo aparece. 

3     Selecione um tipo de trabalho e clique em Selecionar; a janela Propriedades gerais será exibida.

4     Digite o nome do modelo no campo Nome do modelo.

5     (Opcional) Clique no atalho Mudar miniatura para mudar a imagem da miniatura.

6     Digite informação de propriedade de ícone válida nos campos existentes.

7     Clique em Salvar e continuar; a janela Enviar arquivo é exibida mostrando a exibição Enviar arquivo.

8     Procure pelo arquivo e clique em Salvar e continuar; Preflight irá aparecer.

9     Para visualizar o Relatório de arquivo, clique no atalho Clique aqui para revisar estes problemas; as 
propriedades do modelo

Clique nos atalhos  O que é e Clique aqui para visualizar informação de problema preflight. Edite 
conforme for necessário.

10    Clique em Salvar e continuar; a exibição Escolha irá aparecer, com a Web Services Escolha Lista. 

Isto também pode ser executado no lado do fornecedor, se registrando como fornecedor e 
navegando até Contas > Configuração de loja > Modelos. Continue em Etapa2.
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11    Use os controles da Web Services Escolha Lista para adicionar guias, editar propriedades e editar a ordem dos 
elementos da Lista de intenção:

12    Seleciona a coluna da caixa de seleção Visível para especificar que uma guia tornou-se visível.

13    Clique em Salvar e continuar; a janela Informação variável é exibida, mostrando a exibição Definir campos.

Para cria um modelo de dado variável:

1     Na janela Informações variáveis, selecione VDP (enviando/editando dados) na lista suspensa; o botão Form 
Editor está ativo.

2     Clique no botão Form Editor; o Form Editor aparece.

3     Clique em Novo, e na caixa de diálogo Novo campo selecione Texto e então clique em OK; uma Etapa de texto 
aparece na lista Nome do campo. 

Alternativamente, você pode usar o envio seletivo para definir imagens, ou você pode enviar imagens no 
modelo de design ou outro local. Por exemplo SMS Designer e ter o campo pré-definido.

4     Clique em Novo, e na caixa de diálogo Novo campo selecione Imagem e então clique em OK; uma Etapa de 
imagem aparece na lista Nome do campo.

5     Clique no nome Campo de imagem e selecione a caixa de seleção Utilizar gerador de imagens; a lista 
suspensa Gerador de imagens e o link Configurações aparecem.

Para integrar o modelo com um Imagem DirectSmile:

1     Na lista suspensa Gerador, selecione Gerador de imagem DirectSmile e clique no link Configurações; a caixa 
de diálogo Parâmetros DirectSmile aparece.

2     Defina a resolução na lista suspensa Arquivo de modelolist, selecione a .dset (conjuntos Imagem 
DirectSmile).

3     Nas listas suspensas Texto, escolha como o texto deve ser aplicado:

 Incorporado – O texto é permanente e aparece em cada página do modelo (oculto do usuário).

Digite o texto no campo Texto e clique e Salvar.

– adiciona guias para o consumidor definir a intenção em 
páginas separadas

– acessa a caixa de diálogo de Editar propriedades do joblet

– move o joblet selecionado um posição acima na lista

– move o joblet selecionado um posição abaixo na lista

– exclui o joblet selecionado da lista
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 Vinculado – O texto é vinculado ao campo do modelo existente (variável para o usuário). 

i     Selecione o campo nome Form Editor na lista suspensa Texto e clique em Salvar.

ii     Feche a Visualização do layout e então clique no nome do campo Form Editor.

iii    Digite o texto no campo Texto padrão e clique em OK. (para Exibição apenas.)

4     Clique em OK; a janela Visualizar modelo aparece novamente.

5     Clique em Salvar e continuar; aparece a janela Salvar como modelo.

6     Adicione um nome, inclua uma informação de referência e selecione uma pasta para arquivar. 

7     Clique em Concluir.

Encomenda de um Trabalho de um Modelo com um Imagem 
DirectSmile.
Você pode criar trabalhos impressos depois que Imagem DirectSmile estiver integrado com o modelo.

1     No lado do fornecedor, na janela Fazer pedidos, selecione o modelo criado no procedimento acima.

2     Clique em Salvar e continuar; aparece a janela Inserir dados variáveis.

3     Digite os dados e clique em Adicionar ao carrinho e Pagar; e a janela Carrinho de compras aparece.

4     Complete o processo do fluxo de trabalho do fornecedor. Para informações sobre o fluxo de trabalho do 
consumidor, consulte o FreeFlow Web Services Guia do usuário consumidor.
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XMPie PersonalEffect Integração
FreeFlow Web Services O XMPie PersonalEffect permite que os consumidores alcancem efetivamente seus 
clientes através de impressões, da web e e-mail, dentro da estrutura de campanhas dinâmicas de publicação. Ao 
integrar o XMPie PersonalEffect com o Web Services, os consumidores podem acessar o aplicativo XMPie 
PersonalEffect usando o fluxo de trabalho do Web Services.

O XMPie PersonalEffect com Web Services facilita as seguintes possibilidades:

 A capacidade do consumidor de acessar, personalizar e encomendar campanhas IV diretamente do Web 
Services.

 Provas dinâmicas e a geração de todos os formatos de saída IV, suportados no PersonalEffect e estão 
disponíveis diretamente do Web Services, de forma totalmente transparente.

 Uma solução on-line integrada que coloca um fornecedor de impressão no centro de todas as informações 
relevantes da campanha de mídia.

O capítulo a seguir descreve o procedimento envolvido na importação de um modelo XMPie PersonalEffect 
para o sistema Web Services. O capítulo continua destacando como criar um trabalho a partir de um modelo 
XMPie PersonalEffect localizado no sistema Web Services e contém os seguintes tópicos:

 Instalando XMPie PersonalEffect

 Informações do servidor XMPie PersonalEffect

 Importação de um Modelo XMPie PersonalEffect para o Sistema Web Services

 Restrições e limitações conhecidas

Instalando XMPie PersonalEffect

Nova configuração

Para configurar XMPie PersonalEffect em Web Services, complete as seguinte etapas:

1     No lado do fornecedor, Navegue até Configuração do sistema > Integração > Sistemas externos >XMPie 
PersonalEffect; a janela XMPie PersonalEffect aparece.

2     Marque a caixa de seleção Habilitar.

O aplicativo XMPie PersonalEffect deve estar localmente instalado no mesmo domínio ou 
grupo de trabalho que o Web Services.

 Antes de usar XMPie PersonalEffect, o endereço de IP do servidor XMPie PersonalEffect, 
nome do cliente, usuário e senha devem ser acessados.

 Além disso, são necessários um nível profundo de compreensão das contas e campanhas de 
XMPie PersonalEffect e a criação de modelos variáveis para apresentar de forma efetiva os 
modelos que serão encomendados pelo consumidor.
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3     Informe os detalhes da conta.

4     Clique em OK.

Atualização

Para atualizar de V1.0 para V1.1, complete as seguinte etapas:

1     Navegue até Iniciar> Painel de controle > Adicionar ou remover programas.

2     Localize o aplicativo XMPie PersonalEffect e então clique em Remover; o aplicativo é removido do 
servidor.

3     Localize e execute o XMPie PersonalEffect V1.1 Installer.

Informações do servidor XMPie PersonalEffect
 IP do servidor:

 Cliente:

 Usuário:

 Senha: 

Local de impressão do provedor de serviços

Definição da configuração

Você precisa criar um link para a(s) conta(s) e campanha(s) entre o servidor XMPie PersonalEffect e Web 
Services. 

Para crie um link para a(s) conta(s) e campanha(s) entre o servidor XMPie 
PersonalEffect e Web Services:

1     No lado do fornecedor, selecione Configuração do sistema > Integração > Sistemas externos; a janela 
Sistemas externos aparece.

2     No painel Sistemas, selecione XMPie PersonalEffect.

3     Digite os seguinte valores de XMPie PersonalEffect parâmetros nos campos:

 IP do servidor

 IP local do servidor de produção

 Mecanismo de busca

 Usuário

 Senha

4     Clique em OK.
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Verificação da Configuração

Para verificar as configurações, execute a seguinte etapa:

Clique no botão Verificar configuração no painel de Definição da configuração; a janela Testes do servidor de 
produção aparece. 

Se você tiver definido a configuração adequadamente, o status na janela Testes do servidor de produção aparece 
como Passou. Entretanto, quando uma definição foi configurada incorretamente, o status aparece Falhou e a 
janela Testes do servidor de produção exibe um comentário sobre a falha.

Para verifique a conectividade XMPie PersonalEffect com o servidor Web Server:

1     No servidor XMPie PersonalEffect clique em Iniciar e depois em Executar.

2     Na caixa de diálogo Executar, digite o valor aparecendo na caixa do campo XMPie uProduce Server Tests.

3     Clique em OK.

Tabela 24: Verificação da configuração

Teste Comentário

XMPie Api calls Verifique se o servidor XMPie está instalado. Verifique na exibição 
Configurações se o campo do IP do servidor local XMPie está corretamente 
configurado.

Validar informações de 
login

Verifique se o servidor XMPie está instalado. Verifique na exibição 
Configurações se os campos Cliente, Usuário, eSenha estão corretamente 
configurados.

Copiar um arquivo no 
servidor XMPie

Verifique o seguinte:

 Se na exibição Configurações, o campo IP local do servidor de produção está 
corretamente configurado

 Se a pasta NewEdition no servidor Produção é compartilhada

 O nome de compartilhamento é "iWayDataFiles" com permissões para 
Todos

Copiar um arquivo do 
servidor XMPie

Verifique se o servidor XMPie está instalado. Verifique na exibição 
Configurações se o campo do IP do servidor local XMPie está corretamente 
configurado.

Se o Windows Explorer aparecer, isto confirma a conectividade do XMPie. No entanto, se uma 
caixa de diálogo aparecer pedindo para digitar um login e senha, consulte Instalando XMPie 
PersonalEffect na página 266.
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Importação de um Modelo XMPie PersonalEffect para o Sistema Web 
Services

Para importar um modelo do XMPie PersonalEffect para o sistema Web Services:

1     No lado do fornecedor, selecione Contas > Configuração de loja > Modelos; a janela Modelos de 
configuração de loja aparece.

2     Clique no link Sincronizar com depósito externo; abrirá o Assistente para importação de modelo, 
exibindo a janela Escolher fonte do documento. 

3     Selecione a opção XMPie e clique em Iniciar assistente de importação; a janela Escolher campanha 
aparece.

4     Nas listas suspensas, selecione uma conta e uma campanha e clique em Avançar; a janela Escolher 
documento XMPie PersonalEffect aparece.

5     Selecione um documento (modelo) e, a seguir, clique em Avançar; a janela Escolher tipo de trabalho 
aparece.

6     Selecione um tipo de trabalho e clique em Avançar; a janela Editar propriedades será exibida.

7     Defina as propriedades do trabalho e clique no botão Avançar; a janela Escolher dispositivo de saída 
aparece.

8     Nas listas suspensas, selecione um formato de saída e clique em Avançar; a janela Preços de modelo 
aparece.

9     Selecione os preços de modelo, digite os valores nos preços de modelo e selecione as opções de preço e 
clique em Avançar; a janela Atributos do modelo aparece

10    Defina os atributos de modelo e clique em Concluir; o modelo XMPie aparece na janela Modelos do > 
cliente.

as informações inseridas em Atributos de modelo serão usadas pelo mecanismo pesquisa de 
modelo para estabelecer o local preciso do modelo.

Os dados entrados para atributos de modelo são fornecidos pelo mecanismo pesquisa de modelo 
para localizar um modelo.

Os modelos XMPie PersonalEffect do são representados pelo ícone .
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Lado do consumidor

Encomendando a partir de um modelo

Depois que você enviou um modelo XMPie PersonalEffect para Web Services, o modelo está pronto para uso 
para criar novos trabalhos. O fluxo de trabalho segue procedimentos regulares de modelo Web Services. 

Para encomendar um novo trabalho de um modelo XMPie PersonalEffect: 

1     No lado do consumidor, clique em Fazer pedidos; a janela Fazer pedidos aparece.

2     Na página inicial Catálogo, clique em Iniciar pedido; a janela Escolha um modelo aparece.

3     Selecione o modelo de destino e clique em Continuar; aparecerá a janela Inserir os dados variáveis.

4     Para completar o pedido, clique em Adicionar ao carrinho e Pagar.

5     Continuar com o fluxo de trabalho Web Services. Para mais informações, consulte o Guia do usuário consumidor 
FreeFlow Web Services.

Enviando um arquivo de banco de dados

Para enviar um arquivo de banco de dados em Variable Data Form:

1     Clique no link Adicionar registros; a janela Adicionar registros de dados variáveis aparece.

2     Vá para o banco de dados desejado e clique em Continuar; a janela Enviar o banco de dados variáveis aparece.

3     Selecione um nome de campo em cada lista suspensa Nome de campo e clique em Continuar; a janela 
Expresso de dados variáveis aparece.

4     Clique em Adicionar ao carrinho para enviar o trabalho para o Carrinho de compras ou clique em Adicionar 
ao carrinho e pagar para completar o fluxo de trabalho. 

Ao utilizar a opção adicionar registros, preencha apenas os campos marcados com um símbolo 

de alfinete .

Você pode visualizar uma exibição em PDF usando a janela Expresso de dados variáveis. Todas 
as visualizações de PDF no fluxo de trabalho do XMPie são geradas automaticamente como 
imagens de baixa resolução pelo servidor XMPie.
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Restrições e limitações conhecidas

Imposição

O recurso imposição não pode ser usado com o formato VDX.

USADATA 
Gerentes de negócios bem sucedidos sabem que uma campanha de marketing direto não é concluída sem uma 
audiência claramente definida. Usando USADATA, você pode selecionar um modelo e automaticamente 
dedigná-lo a uma mala direta.

Isto descreve com criar, instalar e configurar o módulo USAData, bem como usar os modelos e ordens de 
trabalhos usando o módulo USADATA. Contém os seguintes tópicos:

 Instalação de USADATA

 Criação de um Modelo com um Banco de Dados USADATA

 Encomenda de um Trabalho com um Banco de Dados USADATA

Instalação de USADATA

Nova Configuração

Para instalar USADATA, complete os seguintes passos:

1     No logon do parceiro, faça download do arquivo adaptador zip USADATA para o servidor Web Services.

2     Clique duas vezes no arquivo zip e então clique duas vezes no iniciador da instalação; o assistente de 
instalação irá aparecer.

3     Siga as etapas do assistente para Concluir.

 Você deve obter uma conta USAData no seguinte site:

http://www.usadata.com/technology-solutions.html

Certifique-se que a conta esteja configurada para integrar com FreeFlow Web Services.

 Você só poderá criar modelos se possuir privilégios de Administracão de modelos.

É recomendado não fazer alterações no caminho da pasta de destino.

http://www.usadata.com/technology-solutions.html
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Para instalar USADATA no Web Services sistema, complete os seguintes passos:

1     Ao lado do Provedor de serviços de impressão, navegue para Configuração do sistema > Integração > 
Sistemas externos > USAData; a USADATA janela irá aparecer.

2     Marque a caixa de seleção Ativar.

3     Informe os detalhes da conta.

4     Para operar no servidor de produção, digite a seguinte Web Services URL: http://leadsengine.usadata.com/
service.asmx.

5     Clique em Verifique conexão para realizar uma verificação de conexão.

6     Clique em Atualizar consultas.

Verificação

Certifique-se de que a integração USAData apareça no Centro de informações, sob o painel de Extensões de 
grade, e que tenha uma marca de seleção ao lado. Isto indica que existe uma licença ativa para o módulo de 
USAData.

Atualização

Para que uma atualização possa ser feita (por exemplo, de V1.1 para V1.3), complete os seguintes passos:

1     Vá para Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas.

2     Localize o aplicativo USADATA e então clique em Remover; o aplicativo é removido do servidor.

3     Localize e execute o programa de instalação do USADATA V1.3.

Digitando-se um número (representando segundos) no campo Obter status Verificar intervalo, o 
sistema pode realizar verificações da situação em progresso da USADATA transferência do 
banco de dados.
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Criação de um Modelo com um Banco de Dados USADATA 
Para criar um modelo com um banco de dados USADATA, você cria primeiro um novo modelo Web Services.

1     No lado do consumidor, clique na guia Gerenciar modelos; aparece a janela Modelos.

2     Clique no link Criar um modelo novo; a caixa de diálogoEscolher tipo de trabalho aparece.

3     Selecione o tipo de trabalho e clique em Selecionar: a janela Propriedades gerais aparecerá.

4     Digite o nome do modelo no campo Nome do modelo.

5     (Opcional) Clique no atalho Alterar a miniatura para mudar a imagem da miniatura.

6     Digite informação de propriedade de ícone válida nos campos existentes.

7     Clique em Salvar e continuar; a janela Envio de arquivo aparece.

8     Procure pelo arquivo e clique em Salvar e continuar; Preflight irá aparecer.

9     Para visualizar o Relatório de arquivo, clique no atalho Clique aqui para revisar estes problemas; as 
propriedades do modelo

Clique nos atalhos  O que é e Clique aqui para visualizar informação de problema preflight. Edite 
conforme for necessário.

10    Clique em Salvar e continuar; a exibição Escolha irá aparecer, com a Web Services Escolha Lista. 

11    Use os controles da Web Services Escolha Lista para adicionar guias, editar propriedades e editar a ordem 
dos elementos da Lista de intenção:

12    Seleciona a coluna da caixa de seleção Visível para especificar que uma guia tornou-se visível.

13    Clique em Salvar e continuar; a janela Informação variável é exibida, mostrando a exibição Definir campos.

As informações que você forneceu na janela the Propriedades gerais está disponível para filtros 
de pesquisa de modelo.

– adiciona uma nova guia à lista.

- acessa a caixa de diálogo de Editar propriedades do joblet

- move a guia selecionada uma posição acima na lista

- move a guia selecionada uma posição abaixo na lista

- apaga a guia selecionada da lista
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Para criar um modelo de dado variável:

1     Na janela Informação variável, selecione VDP (envio/edição de dados) na lista suspensa; o botão Envio 
seletivo está ativo.

2     Clique no botão Envio seletivor; a caixa de diálogo Modificar PDF aparece.

3     Na lista suspensa Selecione texto/imagem, selecione Selecione texto/imagem; a caixa Campos selecionados 
aparece.

4     Selecione as áreas do PDF para criar campos de dados variáveis. Para cada campo de dados, defina o nome 
do passo na caixa Campos selecionados.

5     Clique em OK; a caixa de diálogo Relatório de fonte aparece e indica se uma fonte está faltando. Se uma fonte 
não estiver disponível, selecione outra fonte e clique em OK. 

6     A janela Form Editor reaparece, mostrando os campos recém-selecionados, e o botão Listar aquisição.

Para incluir o banco de dados USADATA:

1     Na janela Form Editor, clique no botão Listar aquisição; a janela Aquisição de dados aparece na exibição 
Consulta.

2     Na lista suspensa Fontes de aquisição de dados, selecione USADATA.

3     Na lista suspensa Tipo de consulta, selecione uma das seguintes opções:

 Listas de consumidores - define Campos de entrada de dados da consulta para listas de campanha de 
marketing direto para uma audiência de consumidores específica, com alvos em faixa etária, sexo, poder 
aquisitivo e indústria. 

 Listas executivas - define Campos de entrada de dados da consulta para listas de campanhas de 
marketing direto para o setor dos negócios.

4     Clique em Campo de entrada de dados da consulta, aparece a janela Campo de entrada da consulta, na 
exibição consumidor.

5     Determine um campo de entrada para Critérios geográficos.

6     Selecione outro Campo de entrada de dados da consulta e atribua um campo de entrada adequado.

Critérios geográficos é um campo obrigatório. Recomenda-se que você use pelo menos um 
critério a mais.
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7     Clique em Campo de resultado da consulta; e nas listas suspensas Campo resultado da consulta, selecione 
e mapeie os campos Form Povoado para os campos Resultado da consulta

8     Clique em OK; a janela Form Editor então reaparece.

 

9     Clique em OK, e na janela Veja modelo, clique em Continuar e salve o modelo como USADATA.

Encomenda de um Trabalho com um Banco de Dados USADATA
Você pode criar trabalhos de impressão depois que o banco de dados USADATA estiver integrado com o 
modelo.

1     No lado do consumidor, na exibição Fazer pedidos, no painel Encomenda de nosso catálogo, clique em 
Iniciar pedido; a janela Escolha um modelo aparece.

2     Selecione o modelo USADATA de destino e, a seguir, clique em Continuar; aparecerá a janela Inserir os 
dados variáveis.

3     Digite os dados no campo e clique Adicionar ao carrinho.

4     Selecione os valores explícitos na lista.

O campo Form inclui as seguintes opções:

 Explícito – O critério da consulta é determinado com antecedência e não pode ser 
influenciado pelo usuário consumidor. Existem dois tipos de campos:

 Campos de texto

 Campos de lista suspensa

Quando usa-se Explícito com o Critério geográfico, somente campos de texto 
aparecem. Os campos restantes são campos fechados e mostram a lista suspensa que 
contém os parâmetros.

 Para introduzir dados corrigidos, selecione Explícito e no campo Explícito introduza os 
valores adequados de acordo com as tabelas de campo de entrada da consulta que aparecem 
em Direct Marketing Links.

 Não utilizado – Remove o campo específico de resultado da consulta.

 Form Nomes do campo do editor – O usuário consumidor pode mapear nomes adequados 
do campo Form Editor aos dos campos de entrada de dados da consulta.

 Ao usar CTRL+SHIFT seleciona-se mais de um valor dos Valores explícitos.

Par facilitar a busca de critérios do banco de dados, com exceção do nome de um campo, torne 
cada campo não editável selecionando-se os campos e selecionando-se a opção Não editável.



Direct Marketing Links

Web Services276

Figura 71: Inserir dados variáveis

Você pode usar a opção de memória cache para poupar tempo e dinheiro (reordenar registros 
existentes). Os registros com os mesmos parâmetros de entrada são verificados primeiramente 
localmente no banco de dados existente. Se os itens já não existem, eles são pedidos através de 
USADATA.

Limitações da USADATA: 

 A conta-teste é configurada em USADATA; de 100 até 500 registros podem ser pedidos.

 A conta-produção pode pedir de 100 até 65000.
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Aquisição da Lista do BD Local 
Gerentes de negócios de sucesso sabem que uma campanha de marketing direta não pode estar completa sem 
um público claramente definido. Aquisição da Lista do BD Local permite que você envie e incorpore dados de 
endereços de bancos de dados locais, os quais podem ser enviados para um modelo no sistema Web Services.

Este capítulo descreve como criar modelos e fazer pedidos usando o módulo Aquisição da Lista do BD Local, 
e inclui as seguintes seções:

 Instalação de Aquisição da Lista do BD Local

 Criação de um Modelo com um Banco de Dados Local

 Encomendando um trabalho com uma Base de dados

Instalação de Aquisição da Lista do BD Local

Nova Configuração

Para instalar o Aquisição da Lista do BD Local, complete as seguintes etapas:

1     No login do parceiro, faça download do arquivo adaptador zip Aquisição da Lista do BD Local para o 
servidor Web Services.

2     Clique duas vezes para abrir o arquivo zip e então clique duas vezes no ativador de configuração; o 
assistente de configuração aparece.

3     Siga as etapas do assistente para Concluir.

4     Vá para NewEdition > IPanel > Integrations > ListAcquisition > LocalDB

5     Edite config.xml; um bloco para cada consulta pode ser introduzido sob 'banco de dados'

 Certifique-se que todos os softwares e componentes pré-requisitos estejam instalados e 
configurados propriamente antes de iniciar a criação do modelo. 

 Você só poderá criar modelos se possuir privilégios de Administracão de modelos.

É recomendado não fazer alterações no caminho da pasta de destino.
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O formato do arquivo é:

6     A partir do Centro de Informações, verifique que o ícone Aquisição da Lista do BD Local esteja presente e 
acompanhado de uma checagem.

Atualização

Para atualizar de V1.0 para V1.1, complete as seguinte etapas:

1     Vá para Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas.

2     Localize o aplicativo Aquisição da Lista do BD Local e então clique em Remover; o aplicativo é removido do 
servidor.

3     Localize e execute o programa de instalação do Aquisição da Lista do BD Local V1.1.

<query id="enter query id here" name="enter name of query here" 
DSN="dsn=enter ODBC name here">
NOTA: dsn=<ODBC System DNS Name>(e.g. DSN="dsn=listDB" or 
DSN="Dsn=listDB;uid=sa;pwd=sa")
<queryStr>Introduza um "selecione" consulta aqui. Substitua nos 
campos de consulta a serem fornecidos às consultas designando-os 
_nw_field:1, _nw_field:2, _nw_field:3, etc< /queryStr>
<entrada>
<parâmetro id="1" name="introduza aqui o nome a ser usado no 
EditorDeFomulário para mapear o campo 1 na consulta acima"/>
<parâmetro id="2" name="introduza aqui o nome a ser usado no 
EditorDeFomulário para mapear o campo 2 na consulta acima"/>
... repetir para todos os campos da consulta ...
<entrada>
<resultados>
<field id="1" name="introduza aqui o nome a ser usado no 
EditorDeFomulário para mapear este campo da consulta acima" 
sqlName="introduza aqui o nome do campo nos resultados da consulta 
acima" />
<field id="2" name="introduza aqui o nome a ser usado no 
EditorDeFomulário para mapear este campo nos resultados da consulta 
acima" sqlName="introduza aqui o nome do campo nos resultados da 
consulta acima" />
<field id="3" name="introduza aqui o nome a ser usado no 
EditorDeFomulário para mapear este campo da consulta acima" 
sqlName="introduza aqui o nome do campo nos resultados da consulta 
acima" />
... repetir para cada resultado da consulta que precise ser exposto 
no EditorDeFormulário ...
</resultados>
</consulta>
... repetir para outras consultas ...
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Criação de um Modelo com um Banco de Dados Local 
Para criar um modelo com Aquisição da Lista do BD Local, você primeiro cria um novo modelo Web Services.

1     No lado do consumidor, clique na guia Gerenciar modelos; aparece a janela Modelos.

2     Clique no link Criar um modelo novo; a caixa de diálogoEscolher modelo aparece.

3     Selecione o tipo de trabalho e clique em Selecionar: a janela Propriedades gerais aparecerá.

4     Digite o nome do modelo no campo Nome do modelo.

5     (Opcional) Clique no atalho Mudar miniatura para mudar a imagem da miniatura.

6     Digite informação de propriedade de ícone válida nos campos existentes.

7     Clique em Salvar e continuar; a janela Enviar arquivo aparece mostrando a visualização Enviar arquivo.

8     Procure pelo arquivo e clique em Salvar e continuar; a visualização Preflight aparece.

9     Para visualizar o Relatório de arquivo, clique no atalho Clique aqui para revisar estes problemas; as 
propriedades do modelo são exibidas assim como os problemas de preflight.

Clique nos links  O que é e Clique aqui para visualizar as informações de problema preflight. Edite 
conforme for necessário.

10    Clique em Salvar e continuar; a visualização Intenção aparece, com a Web Services Listade Intenções. 

11    Use os controles da Web Services Escolha Lista para adicionar guias, editar propriedades e editar a ordem 
dos elementos da Lista de intenção:

12    Seleciona a coluna da caixa de seleção Visível para especificar que uma guia tornou-se visível.

13    Clique em Salvar e continuar; a janela Informação variável é exibida, mostrando a exibição Definir campos.

As informações que você forneceu na janela Propriedades gerais estão disponíveis para filtros de 
pesquisa de modelo.

– adiciona uma nova guia à lista.

- acessa a caixa de diálogo de Editar propriedades do joblet

- move a guia selecionada uma posição acima na lista

- move a guia selecionada uma posição abaixo na lista

- apaga a guia selecionada da lista
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Para cria um modelo de dado variável:

1     Na janela Informação variável, selecione VDP (envio/edição de dados) na lista suspensa; o botão Envio 
seletivo está ativo.

2     Clique no botão Upload seletivo; a caixa de diálogo Modificar PDF aparece.

3     Na lista suspensa  Selecionar texto/imagem, selecione Selecionar texto/imagem; a caixa Campos 

selecionados aparece.

4     Selecione as áreas do PDF para criar campos de dados variáveis. Para cada campo de dados, defina o nome 
do passo na caixa Campos selecionados.

5     Clique em OK; a caixa de diálogo Relatório de fonte aparece e indica se uma fonte está faltando. Se uma fonte 
não estiver disponível, selecione outra fonte e clique em OK; a janela do Form Editor reaparece, mostrando 
os campos recém-selecionados, e o botão Listar aquisição.

Para integrar o modelo com um banco de dados local:

1     Na janela Form Editor, clique no botão Listar aquisição: A janela de Aquisição de dadosaparece na 
visualização Consulta.

2     Na lista suspensa Fontes de aquisição de dados, selecione Aquisição da Lista do BD Local.

3     Na lista suspensa Tipo de consulta, selecione uma das seguintes opções:

 Direcionado à Família - define os Campos de entrada de dados da consulta para listas de campanha de 
marketing direto direcionadas para públicos específicos, baseado em bancos de dados locais. 

 Bens imobiliários - similar ao Direcionado à família, contendo menos Campos de entrada de dados de 
consulta, e especificamente voltado para o setor imobiliário.

4     Nas listas suspensas, mapeie os campos de resultados da consulta aos campos Form. 

5     Clique em Campo de resultados da consulta; aparece o Campo de resultados da consulta.

6     Selecione elementos nas listas suspensas para mapear os campos de resultados da consulta aos campos Form 
Povoados.

7     Clique em OK; o Form Editor então reaparece.

Direcionado à família e Bens imobiliários são fornecidos nos arquivos de amostra. Você pode 
adicionar e editar o campo Tipo de consulta no arquivo config.xml relacionado à esta integração. 
O banco de dados Aquisição da Lista do BD Local está conectado através do ODBC.

Para introduzir dados precisos nos campos Form, selecione a opção Explícito e digite as 
informações no campo Explícito.
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8     Clique em OK; a janela Ver modelo aparece.

9     Clique em Continuar e salve o modelo como Aquisição da Lista do BD Local.

 Encomendando um trabalho com uma Base de dados
Você pode criar trabalhos de impressão depois que uma base de dados local esteja integrada com o modelo.

1     No lado do consumidor, na exibição Fazer pedidos, no painel Encomenda de nosso catálogo, clique em 
Iniciar pedido; a janela Escolha um modelo aparece.

2     Selecione o modelo Aquisição da Lista do BD Local de destino e, a seguir, clique em Continuar; aparecerá 
a janela Inserir os dados variáveis.

3     Introduza os dados nos campos e clique Adicionar ao carrinho.

4     Selecione um número da lista suspensa Quantidade, clique em Fazer orçamento e complete o processo de 
pedido.

Par facilitar a busca de critérios do banco de dados, com exceção do nome de um campo, torne 
cada campo não editável selecionando-se os campos e então selecionando-se a opção Não 
editável.
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A
Cartão de Crédito

FreeFlow Web Services Cartão de Crédito permite que os Consumidores de serviços de impressão realizem 
pagamento aos Fornecedores de serviços de impressão através do uso de um serviço de cartão de crédito. Cartão 
de Crédito está disponível de acordo com autorização de licença. 

Atualmente, Web Services suporta Cartão de Crédito através dos seguintes serviços de pagamento:

 Authorize.Net (www.authorize.net)

 Paymaster (www.computop.de)

 PayPal (www.paypal.com)

 SaferPay (www.saferpay.com)

 Tranzila (www.tranzila.com)

 DebiTech (www.dibspayment.com)

 Moneris (www.moneris.com)

 Citelis (www.citelis.fr)

Para trabalhar com serviços de pagamento que ainda não são suportados pelo sistema, consulte Adionando 
Fornecedores de serviço Web Services Cartão de Crédito na página 285.

http://www.authorize.net
http://www.computop.de
http://www.paypal.com
http://www.saferpay.com
http://www.tranzila.com
http://www.dibspayment.com
http://www.moneris.com
http://www.citelis.fr/index.php
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Interação com Fornecedores de Cartão de Crédito para 
Web Services 

Para configurar o Web Services para trabalhar com um dos fornecedores online suportados:

1     Efetue o logon em Web Services e vá até Configuração de sistema > Integração > Cartão de Crédito.

2     Selecione o fornecedor online a partir da lista suspensa Serviço de pagamento e clique em Configurações.

3     Insira os detalhes da conta, por exemplo nome de conta e senha, conforme foram fornecidos quando você se 
registrou com o fornecedor. Para uma lista de detalhes de conta para cada fornecedor, consulte Tabela 25.

4     Clique em OK.

5     Vá até Contas> Configuração de conta > Preferências e selecione a conta na qual você deseja alterar as 
configurações. 

6     Selecione a caixa de verificação CC (Cartão de crédito). Cartão de crédito torna-se o método de pagamento 
padrão.

7     Clique em Salvar.

Você deve ser registrado com um fornecedor de cartão de crédito antes de 
continuar.

Tabela 25: Detalhes de conta de fornecedor

Fornecedor Detalhes

Authorize.net  ID de logon

 Chave de transação

Paymaster  ID do comerciante

 Chave blowfish

PayPal ID do comerciante (e-mail)

SaferPay ID de conta

Tranzila ID do comerciante

DebiTech Nome de conta

Moneris  ID de armazenamento

 Chave de armazenamento

Citelis  ID de armazenamento

 Chave de armazenamento
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Adionando Fornecedores de serviço Web Services 
Cartão de Crédito 
Para adicionar fornecedores Cartão de Crédito à lista de fornecedores disponíveis do sistema, envie um e-mail 
para seu representante Web Services com as seguintes informações: 

 Nome do fornecedor de serviço de pagamento 

 Site da Internet do fornecedor de serviço de pagamento

 Conta de teste no site do fornecedor de serviço de pagamento ou uma descrição de como criar uma conta 
de teste 

 Documentação em inglês descrevendo como interagir com o site do fornecedor de serviço de pagamento 
ou um link para um local em que essa documentação pode ser baixada 

Adicionar fornecedores de Cartão de Crédito é um serviço cobrado do fornecedor 
de impressão. Para obter mais informações, entre em contato com seu distribuidor 
local.
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B
Determinação de Preços em Excel

A Determinação de preços em Excel foi desenvolvida para fornecedores de impressão que preferem uma 
solução de determinação de preços diferente da fornecida por FreeFlow Web Services. As razões pelas quais 
você pode preferir um sistema externo de determinação de preços são duas:

 Você possui seus próprios métodos de cálculo de preços e não consegue encontrar um modo satisfatório de 
definir a determinação de preços no sistema Web Services

 Você já têm as suas próprias ferramentas através das quais pode definir uma lista de preços e calcular preços

O Determinação de preços em Excel permite que você envie um arquivo Excel que contém todos os parâmetros 
de determinação de preços e então enviar o arquivo a um cliente desejado.

Trabalho com um Arquivo do Excel

Para trabalhar com Determinação de preços em Excel, você primeiramente deve criar um arquivo do Excel (veja 
Formato do Arquivo de Determinação de Preço do Excel na página 289 para mais informações) e então enviar o 
arquivo para a conta do consumidor de serviços de impressão. Quando o consumidor de serviços de impressão 
clica em Obter cotação, todas as informações relevantes relacionadas ao trabalho e o cliente, são exportadas de 
Web Services para o arquivo do Excel. 

O arquivo do Excel recebe a nova informação e, de acordo com as fórmulas que você forneceu, atualiza e calcula 
o preço. O preço e a informação do dispositivo de saída são importados automaticamente de volta a Web 
Services, onde são exibidos ao consumidor de serviços de impressão.

Figura 72: Fluxo de informações da determinação de preços em Excel

 Ao trabalhar com um arquivo do Excel, todos os métodos de cálculo são possíveis (isto é, 
pode-se utilizar qualquer fórmula ou qualquer informação que possa produzir o preço 
específico).

 Para ativar a determinação de preços do Excel, você deve adquirir o módulo Exportação de 
dados.

Enviar arquivo do Excel

O consumidor clica em Obter cotação

O preço é exibido

Arquivo do Excel 
(plano de fundo)
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Ao trabalhar com Determinação de preços em Excel, você pode determinar preços de vários parâmetros 
adicionais. Alguns exemplos: Páginas coloridas e em preto e branco, preços por clique, Job tickets e tipos de 
papéis.

Configurações em Web Services
Esta seção descreve a interação entre Web Services e o arquivo de determinação de preços para um cliente 
específico.

Esta seção cobre os seguintes assuntos:

 Como atribuir um arquivo de determinação de preços em Excel a um consumidor.

 Como enviar um arquivo em Excel que é atribuído a um cliente.

Determinação de preços em Excel para um consumidor
Para determinar um arquivo de determinação de preços a um consumidor de serviços de impressão, realize o que 
segue:

1     Efetue logon em Web Services e vá até Contas > Configuração de conta > Preferências.

2     No subpainel Determinação de preços, selecione Excel a partir do menu suspenso Modelo de preços por 
cliente; o link Arquivo do Excel é ativado.

3     Selecione o arquivo do Excel que será atribuído ao cliente específico.

Importação/Exportação do Arquivo de Determinação de Preços do Excel

Você pode enviar um número ilimitado de arquivos do Excel para determinação de preços, contudo, apenas um 
arquivo do Excel pode ser determinado a um cliente.

Para enviar um arquivo do Excel:

1     Clique no link Arquivo do Excel; a caixa de diálogo Arquivo do Excel abrirá e exibirá uma lista de todos os 
arquivos do Excel que existem em Web Services.

2     Selecione os arquivos que você deseja enviar e clique em Enviar arquivos.

Os arquivos Sample Excel Pricing.xls e Sample Excel Pricing with Set.xls são os arquivos de 
exemplo fornecidos pelo sistema e demonstram o formato geral que as planilhas Determinação 
de preços em Excel devem seguir. 

Não exclua estes arquivos uma vez que eles agem como uma base para as planilhas 
Determinação de preços em Excel. Para mais informações sobre o formato de arquivo de 
determinação de preços do Excel, consulte Formato do Arquivo de Determinação de Preço do 
Excel na página 289.
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Formato do Arquivo de Determinação de Preço do Excel
O Web Services fornece dois arquivos exemplos no Excel:

 Sample Excel Pricing.xls

 Sample Excel Pricing with Set.xls

O arquivo no Excel para a determinação de preços tem um formato especial, que não pode ser alterado. Nesta 
seção, uma descrição completa sobre o formato de arquivo é fornecida para ajudar a criar seus próprios 
mecanismos de determinação de preços usando o modelo Determinação de preços em Excel. Estas descrições 
são baseadas no conteúdo do arquivo Sample Excel Pricing.xls.

Entender o Formato de Arquivo
O arquivo Sample Excel Pricing.xls contém 2 planilhas: 

 Informações 

 Cálculo 

Estas planilhas não podem ser modificadas, removidas ou excluídas, e devem estar presentes quando se cria o 
arquivo do Excel. A planilha Cálculo contém 4 colunas:

 Coluna A - Nomes dos campos exportados do Web Services.

 Coluna B - Valores dos nomes dos campos exportados do Web Services.

 Coluna C - Nomes dos campos importados ao Web Services.

 Coluna D - Valores dos nomes dos campos importados pelo Web Services.

Não faça modificações nas colunas A, B e C. Os valores da coluna D devem ser gerados de acordo com os 
cálculos inseridos em cada célula.

Coluna A

A Coluna A contém nomes dos campos relacionados às propriedades do trabalho, envio e informação do 
consumidor, que são exportados de Web Services. A Tabela 26 lista os campos na Coluna A e suas descrições:

O arquivo Sample Excel Pricing with Set.xls é relevante se você possuir o módulo Conjunto de 
livros.
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Coluna B
Tabela 26: Campos da Coluna A (Folha 1 de 4)

Nomes dos campos Explicação

JobID Núm. exclusivo do trabalho gerado pelo sistema

JobName O nome do trabalho como aparece no Carrinho de compras

JobStatusID A identidade do status do trabalho como aparece no Banco de dados

JobStatusName O status do trabalho 

CustomerRefCode O código de referência entrado pelo cliente

JobTypeID Identidade do tipo de trabalho

JobTypeName O nome do tipo de trabalho como foi definido na biblioteca de tipos de 
trabalhos

JobSubtypeID Identidade do sub-tipo de trabalho

JobSubtypeName O nome do sub-tipo de trabalho como foi definido na biblioteca de 
tipos de trabalhos

Cópias O número de cópias do trabalho (se for um trabalho VI, o número de 
cópias é para um registro)

FlatCount O número das páginas originais para este trabalho (para uma cópia) sem 
dobras.

FlatWidth A largura original da página (sem dobras)

FlatHeight A altura original da página (sem dobras)

FlatSize O formato da página do trabalho (sem dobras)

FlatOrientation A orientação da página do trabalho

FlatSides Lados do trabalho

PageCount O número de contagens dobradas para este trabalho (para uma cópia) 

PageWidth A largura do trabalho depois das dobras

PageHeight A altura do trabalho depois das dobras

PaperCategory A categoria do papel (no qual o trabalho é impresso), como definida na 
biblioteca de tipo de papel

PaperTexture A textura do papel (no qual o trabalho é impresso), como definida na 
biblioteca de tipo de papel

PaperBrand A marca do papel (no qual o trabalho é impresso), como definida na 
biblioteca de tipo de papel

PaperColor A cor do papel (no qual o trabalho é impresso), como definida na 
biblioteca de tipo de papel



Configurações em Web Services

291Guia do fornecedor de impressão

PaperWeight O peso do papel (no qual o trabalho é impresso), como definido na 
biblioteca de tipo de papel

OutputDeviceID A identidade da impressora atribuída automaticamente pelo sistema

OutputDeviceName O nome da impressora que foi atribuída automaticamente pelo sistema

PrintQualityID A identidade da qualidade da impressão como definida na impressora

PrintQualityName O nome da qualidade da impressão como definida na impressora 
(econômico, alta qualidade)

ColorGroup Os detalhes da cor do trabalho quadricromia ou P/B 

BlackColorCount Se for P/B de acordo com as propriedades do trabalho

ProcessColorCount O número de quadricromias de acordo com as propriedades do trabalho

SpotColorCount O número de cores pontuais de acordo com as propriedades do 
trabalho

RequiredDate A data de entrega

UrgencyID Identidade de urgência de acordo com a definição no sistema

UrgencyRate Taxa por urgência de acordo com a definição no sistema

JobTaxRate A alíquota de imposto para este trabalho

PdfFlatCount O número das páginas para este trabalho (para uma cópia) sem dobras, 
depois de converter em PDF

PdfFlatWidth A largura original da página (sem dobras) depois de converter a PDF

PdfFlatHeight A altura original da página (sem dobras) depois de converter a PDF

PdfBlackColorCount Se for P/B depois da conversão a PDF

PdfProcessColorCount O número de quadricromias depois da conversão a PDF

PdfSpotColorCount O número de cores pontuais depois da conversão a PDF

PdfBlackAndWhitePageCount O número de páginas no trabalho que são em P/B 

PdfColorPageCount O número de páginas no trabalho que são em quadricromia

VardataCount O número de registros (VI) para este trabalho

HasForm É um trabalho Form

CustomerID Identidade do cliente (gerada pelo sistema na criação do cliente)

CostCenterID ID do centro de custo

CustomerName Nome do consumidor

Tabela 26: Campos da Coluna A (Folha 2 de 4)

Nomes dos campos Explicação
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CustomerDiscountRate A taxa de desconto do consumidor (como foi definida nas preferências)

CustomerTaxRate A alíquota do consumidor (como foi definida nas preferências)

StaplingType Tipo de grampeamento (como foi definido para este trabalho)

StaplingPosition A posição do grampeamento (como foi definido para este trabalho)

StapleCount A contagem do grampeamento (como foi definido para este trabalho)

CombBindingType Tipo de Encadernação com espiral (como foi definido para este 
trabalho)

CombBindingPosition Posição da Encadernação com espiral (como foi definido para este 
trabalho)

CombThickness A espessura da Encadernação com espiral (como foi definido para este 
trabalho)

VardataCount Quantos registros há em um trabalho VI 

LaminatingTexture A textura da laminação 

LaminatingSides Os lados da laminação (um lado ou frente e verso)

DrillingPosition A posição da perfuração (como foi definida para este trabalho)

DrillingRadius O raio da perfuração (como foi definido para este trabalho em 
polegadas)

DrillingHoleCount A contagem do raio de perfuração (como foi definida para este 
trabalho)

CollatingType Intercalado (se foi definido para este trabalho)

PerfectBindingType Tipo de Encadernação sem costura (como foi definida para este 
trabalho)

PerfectBindingPosition Posição da Encadernação sem costura (como foi definido para este 
trabalho)

NumberingType O tipo de numeração (como foi definido para este trabalho)

NumberingPosition A posição da numeração (como foi definida para este trabalho)

NumberingSides Lados da numeração 

HasCustomFinishing Se este trabalho tem acabamento personalizado

CustomFinishingName Nome do acabamento personalizado

CustomFinishingDescription Descrição do acabamento personalizado

FoldCount O número de dobras no trabalho (para uma cópia)

Tabela 26: Campos da Coluna A (Folha 3 de 4)

Nomes dos campos Explicação
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Quando um consumidor de serviços de impressão clica no botão Obter cotação no Carrinho de compras, os 
valores relacionados ao trabalho são exportados para a Coluna B. A janela seguinte em Web Services atualiza os 
valores na coluna Coluna B:

 Obter cotação - Dados com relação às propriedades do trabalho e os dados do cliente que serão atualizados

 Escolher o endereço de entrega - Informações sobre o Endereço de entrega

 Escolha suas opções de entrega - Data e urgência da entrega

ShipToFirstName O nome como aparece no endereço de entrega

ShipToLastName O sobrenome como aparece no endereço de entrega

ShipToFullName O nome completo como aparece no endereço de entrega 

ShipToCompany A razão social como aparece no endereço de entrega

ShipToDepartment O nome do departamento como aparece no endereço de entrega

ShipToStreet A rua como aparece no endereço de entrega

ShipToCity A cidade como aparece no endereço de entrega

ShipToState O estado como aparece no endereço de entrega

ShipToZipCode O CEP como aparece no endereço de entrega

ShipToCountry O país como aparece no endereço de entrega

ShipToPhone O número do telefone como aparece no endereço de entrega

ShipToMobile O número do celular como aparece no endereço de entrega

ShipToEmail O e-mail como aparece no endereço de entrega

ShipToAddressNotes As notas sobre o endereço como aparecem no endereço de entrega

PricingLevel O nível do cliente é relevante no Excel

 Valores de medida - Todos os tamanhos exportados ao arquivo do Excel estão em polegadas, 
mesmo se o idioma padrão não for Inglês americano. Você precisa converter estes valores para 
mm usando uma fórmula do Excel. Por exemplo, para converter a Célula B16 de polegadas 
para mm use B16*25.4.

 Formato dos campos - O Excel fornece uma opção para configurar o formato da célula 
através do qual a visualização é alterada mas o valor não. No Excel que veio como sistema, 
todas as células estão configuradas para Geral. O formato das células pode ser alterado 
clicando com o botão direito do mouse na célula e selecionando a opção de formato da célula 
no menu. Por exemplo, a célula B37, na qual há o valor da data necessária com um número 
pode ser alterada para um formato de data (com qualquer formato de data).

Tabela 26: Campos da Coluna A (Folha 4 de 4)

Nomes dos campos Explicação
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Coluna C

A Coluna C contém nomes de campo da determinação de preços e informações sobre dispositivo de saída, que 
são importados para Web Services. Tabela 27 lista os campos na Coluna C e suas descrições:

Tabela 27: Campos da Coluna C

Nomes do campo Explicação

Custo Custo para o fornecedor de impressão

Preço Preço do cliente sem alíquota e desconto

AdjustedPrice Preço do cliente + o desconto negativo

CustomerPrice Preço do cliente + o desconto positivo

DiscountRate Taxa de desconto

Desconto Preço do desconto

UrgencyRate Taxa por urgência

UrgencyPrice Preço de urgência 

TaxRate Alíquota de imposto

Imposto Preço do imposto 

TotalNoTax O preço total sem o imposto

Total O preço total + desconto + urgência + impostos

PressSheetSize O tamanho da folha impressa que será usado para imprimir este trabalho 
(não é obrigatório)

OutputDeviceID A impressora na qual o trabalho será impresso (não é obrigatório)
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Coluna D

Você deve inserir os valores para a Coluna D. Estes são os valores importados novamente para Web Services 
depois que o consumidor de serviços de impressão clica em Obter cotação. 

Pode-se fazer outras modificações nas outras colunas (exceto A-D) da planilha de cálculo, e adicionar novas 
planilhas ao arquivo. Fazer um link entre dois arquivos do Excel pode causar um erro, então qualquer 
informação que existir em um arquivo diferente pode ser copiada em uma nova planilha no arquivo que será 
usado para o consumidor.

Determinação de preço no Excel com o módulo Conjunto de livro
O formato do arquivo do Excel que pode gerar uma cotação para trabalhos encomendados com o módulo 
Conjunto de livro e para trabalhos simples, é parecido ao formato do arquivo do Excel descrito na seção 
anterior. 

Esta seção descreve os campos e planilhas que foram adicionados ao arquivo Sample Excel Pricing with Set.xls:

 Campos adicionais - na planilha de Cálculo há dois campos novos que foram exportados do FreeFlow Web 
Services 

 Encadernação - este campo contém o estilo de encadernação que foi escolhido para o trabalho do 
Conjunto de livros.

 Material - O material que foi escolhido para este trabalho do Conjunto de livros. Se não há material para 
um trabalho, o valor deste campo será configurado em 0.

 Planilha adicional - Planilha de componente foi adicionada ao arquivo Sample Excel Pricing with Set.xls. As 
Colunas A-F descrevem os componentes de Conjunto de livros e são exportadas de FreeFlow Web 
Services

 Coluna A: Componente - descreve o tipo de componente: Páginas coloridas, em P/B, Capa, Guia ou 
qualquer outro tipo que o fornecedor de impressão definir

 Coluna B: Tipo do componente - O tipo do componente que foi definido na coluna A

 Valor N/D - Um consumidor de serviços de impressão, usando o modelo Determinação de 
preços em Excel, pode receber um erro na determinação de preço (N/D) ao invés do preço, 
depois de clicar em Obter cotação. Esta é uma indicação que há um erro de cálculo na Coluna 
D. Para resolver este problema, faça download do arquivo do Excel usado para este cliente e 
revise a fórmula dos valores na Coluna D. 

 Formato dos Campos - No Excel há opções de configuração do formato da célula, que 
podem alterar a visualização, mas não o valor. No arquivo que veio como sistema, todas as 
células estão configuradas para Geral. Há uma opção para mudar o formato padrão das células 
no Excel clicando com o botão direito do mouse na célula, e escolhendo a opção do formato 
da célula no menu. Por exemplo, a Célula D6 é o preço que o cliente verá no Carrinho de 
compras. O formato desta célula pode ser configurado para Moeda conforme sua decisão 
(esta alteração não afetará o valor da moeda configurada em Web Services).

 Valor do campo - Coluna D, Células D4-D15 só pode aceitar números. Se as células tiverem 
texto, um erro será gerado quando o consumidor clicar no botão Obter cotação.

 Certifique-se que o arquivo do Excel usado pelo consumidor para o cálculo do preço esteja 
fechado antes do pedido do cliente. Se o arquivo estiver aberto e um consumidor pedir uma 
cotação, ao invés do preço, uma mensagem do Microsoft Excel aparecerá no servidor.
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 Coluna C: Número de páginas - Número de páginas para o componente atual.

 Coluna D: Tipo de papel - O tipo de papel para o componente atual

 Coluna E: Acabamento - Acabamento para o componente atual

 Coluna F: Cores do PDF - O número de páginas coloridas no PDF que foi enviado originalmente para o 
componente atual

 O número de filas adicionadas depende do número de componentes definidos para um trabalho do 
Conjunto de livros.

Para importar o arquivo do Excel atualizado com Conjunto de livro, realize as seguintes etapas:

1     Efetue logon em Web Services e vá até Contas > Configuração de conta > Preferências.

2     No subpainel Determinação de preços, selecione Excel, trabalhos incluindo Set a partir do menu suspenso 
Modelo de determinação de preços do cliente; o link arquivo do Excel é ativado.

3     Selecione o arquivo do Excel que será atribuído ao cliente específico.

A caixa de diálogo Arquivo do Excel exibe o arquivo Last Output of-Sample Excel Pricing With Set.xls. O arquivo 
Last Output of-Sample Excel Pricing With Set.xls contém todos os dados importados e exportados por Web 
Services durante o último uso. Isto significa que neste arquivo, você pode encontrar todas as informações sobre o 
trabalho sendo encomendado pelo consumidor de serviços de impressão quando o consumidor clicou em Obter 
cotação.

Programação do Excel e Funções úteis do Excel
Esta seção lista exemplos de várias fórmulas e funções úteis do Excel.

Função IF
A função If do Excel examina se uma certa condição é verdadeira ou falsa. Se a condição for verdadeira, a função 
fará uma determinada coisa, se a condição for falsa, a função fará outra coisa. 

Amostra de Sintaxe IF 

Usando a função IF, iremos selecionar para qual impressora um trabalho é processado.

Se o trabalho for em preto e brando, a impressora será Xerox_DC6060. Se for um trabalho processado, a 
impressora será Xerox_iGen3.

=IF(Calculation!B33="process", " Xerox_iGen3"," Xerox_DC6060")
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Função Vlookup
A função Vlookup busca por um valor na primeira coluna da matriz de uma tabela e retorna um valor na 
mesma fila de outra coluna na matriz da tabela.

Sintaxe: VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)

 lookup_value - o valor a ser buscado na primeira coluna da table_array

 table_array - duas ou mais colunas de dados que são ordenadas em ordem ascendente

 col_index - o número da coluna na table_array da qual o valor compatível deve ser retornado. A primeira 
coluna é 1

 Range lookup - determina se a procura é por uma compatibilidade exata baseada no lookup_value. Insira 
FALSE para encontrar uma compatibilidade exata. Insira TRUE para encontrar uma compatibilidade 
aproximada, o que significa que se uma compatibilidade exata não for encontrada, então a função 
VLOOKUP irá buscar pelo próximo valor maior que é menor que o valor.

Exemplo

Usando a função VLOOKUP iremos definir um desconto de acordo com o número de cópias. Configuramos 
uma tabela de descontos de acordo com o número de cópias. A primeira coluna exibe o número mínimo de 
cópias necessárias para receber o desconto exibido na segunda coluna. A função e o banco de dados aparecem 
na imagem abaixo:

O lookup_value deve estar na primeira coluna (esquerda) na table_array, que algumas vezes pode ter limites e o 
usuário deverá modificar o seu banco de dados para esta limitação. Para resolver esta limitação, use as funções 
MATCH e INDEX.

MATCH
A função Match busca por um valor em uma matriz e retorna a posição relativa do item.

Sintaxe: MATCH (lookup_value, lookup_array, match_type)

 lookup_value - o valor a ser buscado na lookup_array.

 lookup_array - um intervalo de células que contem o lookup_value sendo procurado.

 match_type = FALSE ou 0: compatibilidade exata. 

 match_type = TRUE ou 1: se o valor exato não for encontrado, a função irá procurar pelo valor mais 
próximo, mas menor que o lookup_value). 

INDEX
A função Index retorna um valor ou referência a um valor de dentro de uma tabela ou intervalo.

Sintaxe: INDEX (array, row_num, column_num)

 array - um intervalo de células ou tabela.

 row_num - o número da fila no array que será usada para retornar o valor.

 column_num - o número da coluna no array que será usado para retornar o valor.
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Função DGET
Uma das funções poderosas que opera em bases de dado é a função DGET. A função DGET resgata do banco 
de dados um registro único que corresponde a um critério específico.

Sintaxe: DGET( banco de dados, campo, critérios)

 Banco de dados - o intervalo de células contra o qual se deseja aplicar os critérios.

 Campo - a coluna que será resgatada. 

 Critérios - uma tabela que contém os critérios + os nomes das colunas.

VBA
Com o Excel há uma opção de se escrever um código com VBA. Usando esta opção se pode criar qualquer 
função desejada, especialmente para cálculos complexos de determinação de preços. É importante lembrar que se 
esta funcionalidade estiver sendo usada em um dos arquivos do Excel, é necessário mudar a Segurança de macros 
no Microsoft Excel que está instalado no servidor.

Para mudar a Segurança do macro, vá até Microsoft Excel/Ferramentas/Opções/Segurança/Segurança do 
macro e fixe o Nível de segurança em Médio.



C
Conjunto de livro

Conjunto de livro permite que você determine os parâmetros necessários para que um consumidor de serviços 
de impressão crie um trabalho multi-componente. 

Trabalhos Conjunto de livro são compostos de um elemento de encadernação opcional, como encadernação ou 
espiral, e componentes como páginas coloridas, páginas em branco e preto, guias e páginas em branco.

Um tipo de trabalho Conjunto de livro é identificado por um estilo de encadernação. Então o termo estilo de 
encadernação é usado ao invés de tipo de trabalho Conjunto de livro. 
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Conjunto de livro Definições
Conjunto de livro é composto de várias peças diferentes. Esta seção descreve as diferentes partes que formam 
um livro.

Estilos de encadernação
O estilo de encadernação identifica o tipo de trabalho. Para criar um estilo de encadernação, você precisa definir 
parâmetros básicos como o tipo de encadernação, formatos possíveis da página, materiais adicionais, preço e 
componentes disponíveis. 

A encadernação coleta os componentes em uma entidade física que contém capas, páginas, inserções e guias. O 
elemento de encadernação pode ser em forma de encadernadores, grampos a cavalo, encadernação sem costura, 
encadernação com arame, encadernação térmica ou qualquer outro modo semelhante. 

Componentes
Componentes são elementos que incluem um Conjunto de livro. O Conjunto de livro é fornecido com quatro 
componentes padrão. Você pode alterar estes componentes, excluí-los e adicionar quantos componentes forem 
necessários. 

Os componentes padrão são:

 Capa - O componente Capa é usado quando a capa foi projetada como um arquivo separado que abrange a 
capa, a lombada e a contracapa do Web Services Set. 

 Guia - O componente Guia é usado para a inserção de guias em um Web Services Set. É possível definir o 
texto a ser impresso em uma guia e os parâmetros de texto. Quando o componente Guia é usado, a aplicação 
considera o número de guias que cabem no decorrer de uma página e fornece um feedback se este número 
for excedido. 

 Páginas coloridas - Um tipo de componente padrão que pode ser em um ou dois lados.

 Páginas em P/B - Um tipo de componente padrão que pode ser em um ou dois lados.

Determinação de preços de Conjunto de livro 
O preços de trabalhos Conjunto de livro é calculado conforme a seguir:

Preço total de um Conjunto de livro = Preço base unitário + [Preço unitário + Preço por materiais + Preço por 
componentes X Páginas]
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Definição de um Tipo de trabalho Conjunto de livro
Você deve primeiramente definir os componentes disponíveis, seu papel, cor, acabamento e preços. Quando os 
componentes estiverem prontos, você deverá determinar quais estilos de encadernação estão disponíveis e quais 
componentes estão disponíveis para cada estilo de encadernação.

tt

Para definir tipos de trabalhos Conjunto de livro, clique em Configurações de impressão > Fluxo de trabalho 
comercial > Conjunto de livros.

Definindo as propriedades de encadernação
A lista Estilos de encadernação contém todos os estilos de encadernação disponíveis ao consumidor. Os 
seguintes estilos de encadernação padrão são disponíveis:

 Encadernador

 Grampo a cavalo

 Sem costura

 Duplo arame-O

 Encadernação térmica

Depois de selecionar o estilo de encadernação, você deve navegar através das várias guias e fixar valores para as 
seguintes propriedades:

 Geral - define as propriedades de Estilo de encadernação geral.

 Tamanho de página - define os tamanhos disponíveis de cada Estilo de encadernação.

 Material - define os diferentes materiais usados para o trabalho Conjunto de livro.

 Determinação de preço - define o preço para a montagem de cada unidade Conjunto de livro e para definir 
descontos de quantidade.

Configurar propriedades gerais

Você pode definir o tipo e largura de Lombada e os Estilos de encadernação que não possuem materiais de 
encadernação (tal como grampo a cavalo). Quando o estilo de encadernação requer materias de encadernação, o 
tipo e largura de lombada são definidos na guia Materiais. Se a lombada for fixada na guia Materiais, as caixas 
Lombada e Largura não aparecem na visualização Geral.

Selecione uma das seguintes opções a partir da caixa suspensa Lombada: 

 Fixa - define uma lombada de impressão que não é afetada pela espessura real de um trabalho. Insira 0 na 
caixa Largura para definir que não existe lombada. 

 Calculada - usada para estilos de encadernação nos quais a largura de lombada de encadernação resulta da 
espessura real do trabalho. A lombada calculada permite configurar a largura máxima da lombada para 

É possível continuar e atualizar os componentes a qualquer momento. Entretanto, qualquer 
alteração nas propriedades do componente irá afetar TODOS os estilos de encadernação que 
incluem o componente alterado.
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evitar que o consumidor crie um trabalho que não pode ser processado. Com esta configuração, o sistema 
calcula automaticamente a largura da lombada de acordo com a espessura total dos arquivos que o 
consumidor adiciona ao trabalho.

Configurando propriedades de tamanho de página

Selecione o tamanho de página para o trabalho Conjunto de livro. As opções disponíveis incluem:

Tamanhos fixos - seleciona os formatos apropriados para este estilo de encadernação. Estes formatos serão 
apresentados como uma opção de seleção para o consumidor de serviços de impressão durante o pedido. Os 
tamanhos exibidos são baseados nos tamanhos de papel definidos em seu sistema.

Tamanhos padrão - quando os formatos desejados da página não aparecerem na lista Formatos fixos, você pode 
criar quantos formatos personalizados quiser.

Configurar propriedades do material

Os estilos de encadernação podem envolver materiais diferentes para a seleção do operador (isto é, anéis de 
encadernação, encadernador de espiral, etc.). Cada material pode ter um preço diferente e uma visualização 
diferente. 

Quando um consumidor encomenda um trabalho e seleciona um estilo de encadernação com uma lista de 
materiais, estes materiais serão apresentados a ele como opções de seleção. Por exemplo: Se o consumidor de 
serviços de impressão selecionar um tipo de trabalho de encadernação, a próxima etapa será selecionar a 
encadernação apropriada.

Propriedades de material permite definir o tipo e largura de Lombada. Você também pode adicionar imagens de 
capa, contra capa e lombada que serão sobrepostas na visualização em PDF.

Configurar propriedades de determinação de preço

Você pode determinar o preço para cada unidade de um trabalho Conjunto de livro, e assim como determinar a 
variação de descontos para o trabalho.

Definição de Propriedades de Componente
O painel Propriedades de componente aparece quando você seleciona um componente, e inclui as seguintes 
guias:

 Geral

 Seleção de papel

 Canais de cor

 Acabamento

 Determinação de preços
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Propriedades gerais

A visualização Geral permite que você determine o que segue:

 Especificar se o componente é de frente ou frente e verso (também conhecido como simples e frente e 
verso). 

 Inserir uma nota interna e uma nota para o consumidor de serviços de impressão do componente 
específico.

Propriedades de seleção de papel

A guia Seleção de papel permite que você defina os tipos de papel nos quais o componente pode ser impresso e 
permite que você defina os nomes padrão da categoria de papel. O consumidor de serviços de impressão pode 
visualizar estas opções na caixa Papel da Conjunto de livro janela propriedades de trabalho.

Categoria do papel

A Categoria de papel permite que você crie nomes para um papel específico e simplifica o processo de 
encomenda do consumidor de serviços de impressão. Para cada Categoria do papel, deve ser definido pelo 
menos um tipo de Papel válido.

Lista de papéis

A Lista de papéis contém uma lista de papéis que estão conectados a uma categoria de papel específica. A cor 
dos papéis listados é importante. A cor preta significa um item de papel que existe no material; a cor cinza 
significa que o papel foi temporariamente desativado na biblioteca de tipo de papel; e a cor vermelha significa 
que o papel foi removido da biblioteca de tipo de papel. 

Onde existe mais de um tipo de papel na Lista de papéis, o primeiro item na lista é o padrão. Para configurar 
outro papel como o papel padrão, selecione o papel desejado e mova-o para cima até que seja o primeiro da 
lista.

Propriedades de canal de cor

Canais de cor permitem que você defina se o componente será impresso em cores ou somente com tinta preta.

A guia Canais de cor contém os seguintes elementos:

 Em quadricromia - Quando selecionado, o componente torna-se um componente em Quatro cores e 
quando for atribuído às páginas do Conjunto de livro, o preço destas páginas serão determinados e elas 
serão impressas como páginas coloridas.

 Preto & branco - Quando selecionado, o componente se torna um componente Preto & branco Black and 
White e quando for atribuído às páginas do Conjunto de livro, estas páginas serão impressas com tinta 
preta e a determinação do preço será de acordo.

Propriedades de acabamento

A guia Acabamento permite que você defina se um componente será laminado.
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Propriedades de determinação de preço

A guia Determinação de preço permite que você fixe a determinação de preço do componente, e inclua o que 
segue:

Preço por página

Preço por página permite definir um preço base por página, para cada formato de página possível para este 
componente. Insira o preço somente para formatos de páginas que espera usar nos trabalhos do Conjunto de 
livro.

Desconto por quantidade de páginas

O Desconto por quantidade de páginas permite definir os níveis de desconto baseando-se no número de páginas 
para este tipo de componente em um trabalho específico do Conjunto de livro.

 Mín - Número mínimo de páginas ('1' é o padrão) 

 Máx - Número máximo de páginas ('Infinito' é o padrão)

 Desconto - Desconto fixo, de acordo com o número de páginas impressas

 Adicionar linha - Clique para adicionar uma linha vazia na parte inferior da tabela 

 Excluir última linha - Clique para excluir a última linha na parte inferior da tabela

 Adicionar preço de papel - Quando essa caixa estiver marcada, o aplicativo irá adicionar o custo do papel no 
preço da impressão

Definindo uma visualização Conjunto de livro
O Conjunto de livro permite ao consumidor receber uma visualização simulada de todo o trabalho, incluindo 
todos seus diversos elementos. A visualização permite que o operador do consumidor folheie e revise o trabalho 
durante o processo de criação, funcionando como uma ferramenta para evitar falhas de design e erros. Para que a 
visualização alcance seu potencial máximo, esta deve ser definida para cada estilo de encadernação e formato 
apropriado.

Propriedades do material proporciona configurações padrão para formatos de página A4, A5, Carta e Tablóide. 
Essas configurações podem ser alteradas conforme a necessidade. Nas configurações padrão da visualização, o 
tamanho da visualização aparece maior do que o tamanho padrão, para poder exibir o plano de fundo. 

O sistema não precisa de informações de visualização de um formato específico para apresentar 
uma visualização. Se estiverem faltando as informações de visualização de um formato que está 
disponível para o consumidor, o sistema procurará entre os formatos existentes que 
apresentarem informações de visualização e escolherá o formato que mais se aproxima do 
formato que não apresenta informações de visualização. Assim, o formato escolhido será 
automaticamente redimensionado para o formato que não possui visualização.
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Preparo
Antes de começar a configurar a visualização, deve-se definir o tamanho da visualização e então criar as imagens 
apropriadas.

Para criar uma visualização realística, o Conjunto de livro coloca a imagem de fundo (A), sobrepõe sobre ela o 
conteúdo do arquivo enviado pelo consumidor (B), e coloca por cima uma imagem que simula a aparência do 
elemento de encadernação (C).

Figura 73: Estágios de uma visualização Conjunto de livro

Lombadas opcionais

A Lombada opcional permite fornecer as configurações a seguir somente quando a lombada/capa e o primeiro 
plano forem exigidos no estilo:

 Imagem de lombada externa; que servirá como imagem do plano de fundo da lombada.

 Posição da lombada (centro superior esquerdo)

 Largura da lombada; o tamanho da lombada na imagem original. 

A imagem da visualização é 
colocada no plano de fundo

As informações do arquivo enviado 
são colocadas acima

Qualquer imagem 
relacionada com a 
encadernação (tal como os 
anéis de encadernação ou a 
espiral) é posicionada no 
extremo superior

A Largura da lombada da visualização da encadernação não é o formato da lombada que foi 
definido para o estilo de encadernação. A Largura da lombada da visualização da encadernação é 
uma configuração necessária para o cálculo da colocação. Deve ser inserido o número do 
formato (e deve ser superior a 0) se existir um arquivo na Imagem da lombada externa.
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Estabelecendo o Formato da visualização

A largura da visualização deve ser o dobro da dimensão da página mais a largura das margens. Se nenhuma 
margem for adicionada, o plano de fundo não aparecerá na visualização. 

Prepare os arquivos de plano de fundo a seguir para serem exibidos: 

 Capa externa

 Capa interna 

 Páginas

 Contracapa interna

 Contracapa externa

Se a encadernação tem uma característica visual proeminente, que pode ser vista folheando um produto real 
parecido (como anéis de encadernação) você pode desejar criar imagens de primeiro plano apropriadas para cada 
uma das visualizações que seguem: 

 Capa interna 

 Páginas

 Contracapa interna

Estabelecer as posições de página Esquerda e Direita.

A posição da página esquerda é definida pela posição do seu canto superior direito relativo ao canto superior 
esquerdo da imagem do plano de fundo. 

A posição da página direita é definida pela posição do seu canto superior esquerdo relativo ao canto superior 
esquerdo da imagem do plano de fundo.

Se estes números não forem conhecidos, eles podem ser encontrados usando o Acrobat. Para localizar esse 
ponto, faça o seguinte:

Ao configurar a altura e a largura do formato de visualização como iguais às dimensões do 
formato de página, o plano de fundo não será exibido. Isso serve para representar graficamente 
esses tipos de encadernação como a encadernação térmica. Para visualizar também o plano de 
fundo, a altura e a largura do formato da visualização devem ser maiores que duas páginas lado a 
lado. Isso serve para representar tipos de encadernação como o encadernador. 

Todos os arquivos de plano de fundo devem ser do mesmo tamanho.
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Página esquerda

1     Abra a imagem no Acrobat, no PC local.

2     Clique em Ferramentas de corte (Ferramentas > Edição avançada > Ferramenta de corte) e destaque a 
página à esquerda.

3     Clique duas vezes na imagem; a caixa de diálogo Páginas de corte aparecerá; o canto Superior direito é a 
composição das coordenadas superior e direita.

Página Direita

1     Clique em Ferramenta de corte e destaque a página à direita.

2     Clique duas vezes na imagem; a caixa de diálogo Páginas de corte aparecerá; o canto Superior esquerdo é a 
composição das coordenadas superior e esquerda.

Configurando uma nova visualização

Para configurar uma nova Visualização, siga os passos a seguir:

1     Para acessar a definição de visualização, selecione Configurações de impressão > Fluxo de trabalho 
comercial > Conjunto de livro.

2     Selecione um estilo de encadernação e clique na guia Dimensão da página.

Link Adicionar/Editar visualização

Ao lado de cada Dimensão da página, há um ícone PDF e um link de Visualização que acessa a janela 
Visualização da encadernação. O sistema fornece as duas opções de link de Visualização mostradas a seguir:

 Adicionar visualização (com um ícone PDF em cinza) - Uma visualização não existe, mas pode ser criada 
inserindo as informações adequadas nas diversas caixas de dados de Visualização de encadernação 

 Editar visualização (com um ícone PDF em vermelho) - Uma visualização já existente e pode ser editada 
inserindo as informações adequadas nas diversas caixas de dados da Visualização da encadernação

Clique em Adicionar visualização perto da dimensão da página selecionada; a caixa de diálogo Visualização da 
encadernação aparecerá.

Configurando uma visualização de encadernação

A Visualização de encadernação permite definir a imagem de fundo na qual o trabalho Conjunto de livro criado 
pelo consumidor aparecerá, criando uma experiência completa de visualização.

Adicionalmente, você deve fixar o que segue:

 Os formatos de Visualização

 As posições de página Esquerda e Direita.

Se a Lombada é definida e existe uma capa para o estilo, você deve também fixar a posição e largura da 
lombada.
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Produzindo um trabalho Conjunto de livro
Para produzir um trabalho Conjunto de livro, realize o que segue:

1     Clique em Tarefas > Produção; a janela Produção aparecerá.

Os trabalhos Conjunto de livro aguardando na fila de Aprovação serão marcados pelo ícone Conjunto de 
livro.

2     Selecione um trabalho.

A guia Arquivos exibe uma lista dos arquivos abrangendo um trabalho. Como o trabalho pode conter 
arquivos e componentes múltiplos, a sua produção geralmente é dividida em vários dispositivos. 

3     Clique em Separar arquivos; a caixa de diálogo Separar PDF aparecerá.

4     Selecione as opções de separação, tipos de componente, canais de cor ou conteúdo de cor dos arquivos e 
clique em OK. 

5     Clique em Aprovar para enviar os arquivos para a produção.
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