
Com o Linx PrinterNet, você pode ver o estado da 
codificação e da marcação a qualquer hora e em 
qualquer lugar, mesmo que não esteja na fábrica. 
Assim, você tem tranquilidade para se concentrar 
em outras tarefas mais importantes.

Garanta o tempo de atividade:

 Confira o estado atual de sua frota de 
impressoras para verificar se todas as 
linhas estão em operação

  Receba alertas de avisos da 
impressora ou de problemas de parada 
de linha e evite atrasos na produção 
quando a impressora precisar de 
manutenção

  Aja rapidamente para resolver 
possíveis falhas antes que elas 
ocorram

Suporte da Linx*:

  O Suporte técnico da Linx monitora 
continuamente suas impressoras e 
avisa sobre problemas que você talvez 
não esteja vendo 

  O Suporte técnico da Linx pode 
analisar os dados coletados para 
ajudar você a investigar problemas 
na produção e reduzir o tempo de 
inatividade no futuro

Monitore sua produção:

 Veja o andamento atual de seus 
trabalhos de produção em relação 
a taxas de impressão ou prazos 
estabelecidos 

 Do seu telefone, computador 
desktop ou tablet

 -  Verifique se as mensagens corretas 
estão sendo impressas

 -  Configure e gerencie as mensagens 
para impressão

 - Verifique quem fez alterações

LINX 
PRINTERNET™

AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE

“Estamos sempre tentando melhorar  

nossos processos, mas temos que lidar 

com a falta de dados e dependemos de 

relatórios manuais, cuja precisão máxima 

é de 15 minutos. Com os dados do Linx 

PrinterNet, estimamos que a melhoria  

seja de 10 a 15%.” 

Gerente de produção



MONITORAMENTO 
DE IMPRESSORAS

E DA PRODUÇÃO  

Garanta o tempo de atividade:

  Confira o estado atual de sua frota 
de impressoras de qualquer lugar. 
Verifique se todas as linhas estão em 
operação sem precisar ir até o local 
e trabalhe com tranquilidade em suas 
tarefas mais prioritárias

  Receba alertas de avisos da 
impressora ou de problemas de parada 
de linha e assegure uma resposta 
rápida dos operadores para que não 
ocorram atrasos na produção

 Mantenha um backup das mensagens 
e configurações da impressora no 
PrinterNet, permitindo uma rápida 
recuperação caso ocorram problemas

 Revise o histórico de falhas e monitore 
o tempo de atividade da impressora 
e da linha de produção para que você 
possa planejar a manutenção regular 
sem impactar a produção

Monitore a produção:

 Veja como a produção está avançando 
em relação a prazos ou taxas de 
impressão para otimizar as trocas

 Configure e gerencie as mensagens 
para impressão da sua mesa, para 
evitar que os operadores selecionem 
a mensagem errada na impressora

 Guarde uma cópia “ouro” mestra das 
mensagens aprovadas na memória 
de mensagens do PrinterNet, para se 
recuperar rapidamente de alterações 
não aprovadas

 Verifique, de qualquer lugar, se 
cada impressora está imprimindo as 
mensagens corretas

 Revise dados históricos de produção 
que podem ajudá-lo a planejar seus 
próximos trabalhos, promovendo 
melhorias contínuas

 Faça pedidos de fluidos com rapidez 
e facilidade e sem erros usando o 
painel do Linx PrinterNet

“Nós usamos o Linx PrinterNet para  

monitorar a eficiência da linha.  

Ele me diz se estamos dentro  

ou fora do cronograma e se há  

algum problema com a linha.” 

Gerente de operações

Uma fabricante de tijolos e concreto sediada no 
Reino Unido utiliza o PrinterNet para acessar 
remotamente sua impressora Linx 8900 localizada 
fora da área protegida da fábrica. A linha de 
produção para quando os feixes de luz na frente 
da impressora são interrompidos. Portanto, 
a capacidade de criar e corrigir mensagens 
remotamente é uma solução perfeita.



MONITORAMENTO DE 
IMPRESSORAS FEITO 
PELA EQUIPE DE 
SUPORTE DA LINX*

Com o Linx PrinterNet,  
a equipe de suporte da Linx 
está sempre pronta para:

  Ajudar você a retomar as operações 
em 20 minutos após um problema de 
parada da linha. A equipe monitora 
continuamente suas impressoras, utiliza 
os dados coletados pelo PrinterNet 
para investigar a causa de qualquer 
falha e entra em contato com você para 
sugerir uma solução ou marcar uma 
visita do técnico de manutenção

  Usar o recurso de controle remoto 
para ajudar e orientar sua equipe 
na configuração ou manutenção 
da impressora a fim de resolver os 
problemas rapidamente e ensinar novas 
habilidades

  Ajudar a aumentar a eficiência das 
atividades de manutenção entrando 
em contato com o profissional 
designado caso os fluidos não sejam 
trocados em tempo hábil

  Entrar em contato com você para 
marcar visitas de manutenção quando 
chegar o momento certo

  Atualizar o software da sua 
impressora para a versão mais recente 
no momento mais conveniente para 
você, sem precisar marcar uma visita

 Fornecer os dados coletados pelo 
PrinterNet para ajudar na investigação 
de problemas recorrentes de operação 
ou da impressora para garantir que o 
tempo de inatividade seja minimizado 
no futuro

“O suporte que recebi da Linx  
quando eu pensava que tinha um jato  
desalinhado me salvou de perder um 

dia de produção. Eles perceberam que 
o problema estava relacionado à baixa 
viscosidade da tinta e me explicaram  
como resolvê-lo sem a necessidade  

de uma visita do técnico  
de manutenção”.

Gerente de engenharia



LINX  
PRINTERNETMantendo sua rede 

protegida:

  A Linx leva a segurança muito a 
sério, por isso, ela criou e testou o 
Linx PrinterNet de acordo com os 
mais altos padrões

  Sua impressora Linx só pode se 
conectar à nuvem do Linx PrinterNet 
e jamais aceitará solicitações de 
conexão de outros dispositivos ou 
serviços

 Você tem controle total sobre os 
usuários que podem acessar seus 
dados e quais recursos eles podem 
usar

Quais impressoras Linx eu 
posso conectar?

  Jato de tinta contínuo: Linx 10, 8900, 
8800, 7900, 5900

  Laser: CSL10, CSL30, CSL60

Do que eu preciso para 
conectar minha impressora?

 É tão simples quanto conectar seu 
telefone ao Wi-Fi

 -  Dispositivo Wi-Fi para conexão  
à impressora

 -  Sinal de Wi-Fi dentro do alcance 
da impressora

 -  Senha para se conectar ao ponto 
de acesso Wi-Fi

  OU: cabo Ethernet para a conexão  
à rede

FÁBRICA DO 
CLIENTE

SEDE DO 
CLIENTE

NAVEGADOR 
DA INTERNET

Para obter mais informações, contate a Linx Printing Technologies Ltd, Linx House, 8 Stocks Bridge Way,  
Compass Point Business Park, St Ives, Cambs, PE27 5JL, Reino Unido.

Telefone: +44 (0)1480 302100  E-mail: PrinterNetSales@linxglobal.com  Site: www.linxglobal.com

© Linx Printing Technologies Ltd 2020     *O distribuidor local poderá oferecer um serviço diferenteM
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