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Conheça em detalhes o novo sistema da PrintWayy 



O que é o Sunbird?
É um software que auxilia as empresas a otimizar os 

recursos corporativos de impressão dos mais variados 

mercados e, entrega dados de forma clara, rápida e


objetiva sobre as impressões realizadas.

O que significa impressões 
corporativas?
Impressões corporativas refere-se aos documentos que 

são impressos pelos colaboradores dentro da empresa, 

utilizando os hardwares e os suprimentos, como folhas


de papel e toners ou cartuchos de tinta, fornecidos pela 

empresa.  

O que é a bilhetagem de 
impressão?

Conforme o Glossário do Outsourcing de Impressão, 

bilhetagem de impressão é o software que: contabiliza 

todas as impressões e cópias realizadas; Registra o que


foi impresso (nome, páginas, formato, PB ou color, etc.); 

Registra qual foi o usuário que realizou a impressão; 

Registra o dia e horário que a impressão foi realizada.

Por que as empresas precisam de 
um sistema de bilhetagem

de impressão?
Somente através de uma visão clara sobre o ambiente de 

impressão, permitindo identificar quem, quando, quanto e


onde cada usuário imprimiu, é possível melhorar a forma como 

os recursos de impressão são utilizados, bem como reduzir os


custos envolvidos.

Quais são os tipos de empresas 
que podem usar o Sunbird?
O Sunbird pode ser utilizado por todas as empresas 

independente de seu porte e segmento, ou seja, é para todos 

os mercados, como por exemplo: Bancos; Educação; Governo; 

Saúde; Serviços; Logística; Indústria; Varejo. Afinal, é para todos 

que desejam economizar!

Quais são os principais benefícios 
do Sunbird para quem o contrata?
Por ser uma ferramenta simples e objetiva, o Sunbird auxilia sua 

empresa a economizar, otimizando a utilização dos recursos de 

impressão.

Como começar a usar o Sunbird?
Você pode começar acessando a página printwayy.com/sunbird 


e assistir ao vídeo demonstração do sistema, depois baixar o White 

Paper e solicitar um teste. Aí, é só começar a utilizar integralmente o 

Sunbird! Em todo o processo você contará com o auxílio do nosso 

time, que está à disposição para atendê-lo.

https://printwayy.com/blog/glossario-do-outsourcing-de-impressao/
https://printwayy.com/sunbird/

