
REPENSE O 
SEU PAPEL 
PRÉ-IMPRESSO
PRODUTIVIDADE. 
ACESSIBILIDADE.
SEM COMPROMISSOS.

TRANSFIRA SEU PAPEL PRÉ-IMPRESSO PARA 
O MUNDO VIRTUAL. ECONOMIZE DINHEIRO

Muitas empresas hoje ainda usam papel pré-impresso; seja uma 
variedade de papéis timbrados coloridos para notas fiscais, 
ordens de serviço ou comunicações empresariais; ou para tipos 
específicos de papel e formulários. No entanto, muitos custos 
ocultos vêm com o uso de materiais pré-impressos.

Felizmente existem maneiras de cortar estes custos 
sem comprometer a imagem ou a produtividade. Com 
as tecnologias certas, você pode transformar um 
modelo de negócio caro em um exemplo de 
eficiência.

REDUZA O DESPERDÍCIO.
CORTE CUSTOS.
AUMENTE A EFICIÊNCIA.
Virtual Stationery permite que você 
substitua seu suprimento de papel 
pré-impresso por PDFs em minutos, 
com pouca ou nenhuma mudança 
no processo de impressão. Exceto 
pelo sentimento que você tem 
quando você termina.

1

2

3

Windows®

Impressora(s) de Destino

Usuários & Grupos

Adicione PDF
Carregue o seu PDF para 
usuários, grupos ou filas 
usando uma interface web.

Saída
Escolha uma impressora de 
destino e imprima em papel 
branco.

Envie Conteúdo 
Envie documentos para a 
fila de impressão do 
Virtual Stationery de 
qualquer aplicativo 
Windows.

Virtual Stationery 
servidor

Virtual Stationery 
Console de 

Configuração

Como funciona



Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

Your sports shop.

Your sports shop.

Contact us
Customer Service by phone:    1-800-555-5863 
Customer Service by Email:     Customer@OLSpor�ngGoods.com
All Other Inquiries:   1-800-555-5864  

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

End of Season S   les! www.olspor�nggoods.com

Para isso...

SEM INTERVENÇÃO MANUAL
+ Minimiza trabalho e desperdício

SEM GERENCIAMENTO DE ESTOQUE E 

INVENTÁRIO
+ Elimina os tempos de armazenamento e espera

SEM INVENTÁRIO QUE NÃO PODE SER EDITADO
+ Mudanças de implantação em segundos

+ Integridade da marca corporativa é facilmente preservada

SEM RECONFIGURAÇÃO DE BANDEJA

+ Papel comum pode ser usado em todas as bandejas 

disponíveis

SEM PAPEL PRÉ IMPRESSO
+ PDFs são utilizados

Gama de produtos

Business Edition:
Uma única impressora 
Business Edition* não pode ser atualizada, mas 
crédito total será dado para os clientes que 
desejarem atualizar para as opções Corporate 
ou Enterprise.

Corporate Edition:
Duas impressoras, atualizável
Corporate Edition vem com duas licenças de 
impressão, mas outras podem ser adicionadas 
conforme necessário.

*Business Edition suporta apenas um único grupo.

Enterprise Edition:
Infinitas impressoras
As opções Corporate e Enterprise suporta LDAP 
e suporta impressão Follow ME para todas as 
impressoras licenciadas.

OL é marca registrada da Objectif Lune Inc.
Todas as marcas registradas exibidades são propriedade de seus respectivos proprietários

.        © 2014 Objectif Lune Incorporated. Todos os direitos reservados.www.virtualstationery.com

Com Virtual Stationery, agilize seu fluxo 
de trabalho e reduza os custos de 
impressão. Sem comprometer a cor ou 
qualidade.

E mais
Papelaria é centralizada através de uma interface web 

para usuários e/ou grupos.* 

Usuários e grupos podem imprimir a partir de qualquer 
aplicativo do Windows.Qualquer usuário pode imprimir 
em sua impressora de destino(s).
* Usuários ou grupos podem atribuir ou carregar virtualmente até 5

artigos de papelaria.(Exceto para a edição Bussiness que suporta 
apenas um único grupo.)

Disso...

http://www.virtualstationery.com/en?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campagne=Virtual_Stationery_Overview



