
Xerox® FreeFlow® Print Server para a  
Xerox® DocuColor® 8080 Digital Press
Dê mais energia ao seu workflow.
Obtenha uma maior produtividade e rentabilidade 
do seu workflow – e colha um maior retorno do seu 
investimento em equipamentos com o Xerox FreeFlow 
Print Server. Aumenta o potencial de geração de 
lucros da sua Xerox DocuColor 8080 Digital Press, 
permitindo uma gestão de trabalhos eficiente, um 
surpreendente controlo de cor, capacidades de dados 
variáveis sofisticadas e muito mais. O FreeFlow Print 
Server pode ajudá-lo a integrar na perfeição as suas 
impressoras digitais e offset para processar mais 
trabalhos, de forma mais eficiente. Sejam quais forem 
as suas necessidades de volumes ou de aplicações, este 
Servidor de Impressão irá proporcionar-lhe melhores 
resultados na sua produção actual, e irá ajudá-lo a 
estender-se a novos mercados no futuro.

Gestão de trabalhos simplificada, mas potente –  
para uma eficiência que economiza tempo.
Uma interface fácil de utilizar proporciona, tanto aos utilizadores casuais, 
como aos operadores especializados um controlo completo dos seus 
trabalhos de impressão. Basta clicar, arrastar e largar ou utilizar as 
vastas capacidades de gestão de trabalhos do FreeFlow Print Server – 
de qualquer forma, poderá trabalhar rápida e eficientemente. Configure 
workflows de impressão personalizados de acordo com o trabalho ou 
o cliente, com capacidade para 250 filas, e depois utilize-os vezes sem 
conta sem ter que reprogramar. Também pode gerir eficientemente 
os seus mapas de impressão processando os trabalhos com fichas de 
trabalho JDF.

Tecnologia ConfidentColour – pré-impressão  
através da produção.
Controlos de cor integrados e transparentes para grandes resultados, 
logo que o equipamento começa a trabalhar. Ou aperfeiçoe as definições 
do servidor com flexibilidade prática para se ajustar às preferências 
individuais ou compensar para ficheiros quase perfeitos. Torna mais fácil 
trabalhar, quer de workflows CMYK tradicionais, quer de workflows RGB 
digitais (incluindo emulações), pelo que pode mover trabalhos entre 
workflows offset e digitais, com resultados consistentes.

Funções VI surpreendentes – permitem novas 
aplicações.
Acrescente gráficos, imagens e dados de Informações Variáveis (VI) aos 
documentos utilizando o FreeFlow Variable Information Suite, o XMPie 
ou uma série de outros pacotes de software VI para comunicações 
de marketing de elevado valor e de grande impacto. Com a sua vasta 
gama de capacidades e a sua capacidade de suporte de uma vasta lista 
de fluxos de dados nativos, é ideal, quer para impressão transaccional 
utilizando fluxos de dados do computador principal, quer para impressão 
comercial utilizando workflows de VI com utilização intensa de gráficos.

Segurança de referência – porque verdadeiramente 
interessa.
Tire partido de vários níveis de segurança para definições individuais e 
de grupo, todos eles baseados em UNIX®, pois este não é um sistema 
susceptível a ataques de vírus ou worms por e-mail. Modos de submissão 
de trabalhos encriptados a para encriptação de chaves públicas e 
privadas. Os perfis de segurança oferecem configurações personalizadas, 
palavras-passe seguras, um modo de impressão que limita a impressão 
duplicada de páginas, entre outros. 
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Hardware/Plataforma
•	  Especif. do Processador: Quad Core 2,5 GHz
•	  Tipo de Processador: Tecnologia Intel Duo
•	  Disco rígido: 2 x 300 GB SAS
•	  Memória: 4 GB
•	  Sistema Operativo: Solaris™ 10
•	  Especificações de Software/Fornecedor: Placa 

gráfica dedicada
•	  Portas: 6 x USB 2.0, 1 de série, 1 paralela
•	  Portas Ethernet 10/100/1000 BaseT
•	  Ecrã: Wide Screen de 19”
•	  Teclado e rato
•	  DVD-ROM/DVD-RW

Tecnologia ConfidentColour
•	  Utilitários de gestão de cor de fácil a especializado
•	  Suporte de workflow ICC e DeviceLink
•	  Correspondência com cor spot e licenciada pela 

PANTONE®

•	  Suporte PANTONE Goe™
•	  Emulações de cor essenciais como GRACoL, SWOP, 

Euroscale, FOGRA, Japan Colour 
•	  Espectrofotómetro in-line para calibragem de 

equilíbrio de cinzentos
•	  Utilitários fáceis de correcção de cor integrados 

com o Editor Tone Reproduction Curve (TRC)
•	  Optimização Automática de Imagem (AIE) para 

correcção de cor com “um simples botão” de 
fotografias de baixa qualidade

•	  Trapping in-RIP, anti-aliasing, sobre-impressão e 
meios tons seleccionáveis

•	  Editor de cor spot intuitivo para correspondência 
de cor spot

•	  Suporte de chamadas de gestão de cor do fluxo de 
dados AFP/IPDS

•	 Calibragem de Cor Spot
•	  Automatização da calibragem e da criação de 

perfis

Workflow
•	  Verdadeira impressão Adobe® PostScript®/PDF 

para resultados precisos e reproduzíveis
•	  Uma experiência FreeFlow Print Server familiar, do 

escritório até à produção
•	  Recepção, selecção, processamento e impressão 

de trabalhos em simultâneo.
•	  Vastas capacidades de gestão de trabalhos a nível 

de página, do trabalho e da fila

•	  Pré-impressão, pré-visualização e provas 
electrónicas para uma precisão de trabalhos

•	  Layout/Imposição standard (e.g., booklet, 4 numa 
página)

•	  Suporta arrastar e largar de pastas de atalho para 
Windows®, Macintosh®, Linux® e UNIX®

•	  Suporta fichas de trabalho JDF
•	  FreeFlow Remote Print Server para gestão remota 

de frotas
•	  Suporta Fontes de Imagem Especiais
•	  PDF/X 1-a e PDF/X 3 suportados com a opção “um 

clique”
•	  A programação de excepção de página permite 

alterações de trabalhos de última hora no servidor

Suporte Remoto e de Cliente
•	 Selecção de drivers de impressão

 –  Suporte para driver de impressão Global® da 
Xerox®

 –  Drivers de impressão Xerox® totalmente 
funcionais

 –  Drivers totalmente funcionais para 
Windows XP® (SP3 ou posterior); Server 2003/
Server 2008/V2 32 e 64 bits/Vista™/Windows7

 –  Drivers de impressora Microsoft® Windows 
WHQL (Windows Hardware Quality Labs) com 
bandeja dinâmica e relatórios de estado

 –  Macintosh® OS 10.5 e 10.6
•	 Citrix XenApp 5.0
•	 Suporte para Xerox® Mobile Express Driver®

•	  Adobe PostScript® Printers Descriptions (PPD)
•	  Suporte de submissão de browser HTTP e HTTPS
•	  FreeFlow Print Manager (opção)
•	  IPP para submissão de trabalhos e estado do 

sistema
•	  Suporte para IPv4 e IPv6 (dual mode suportado)

Formatos de ficheiros suportados
•	  Adobe PostScript Nível 1, 2, 3
•	  Adobe Acrobat 7.0, PDF 1.6, PDF/X
•	  TIFF, PCL5c, PCL6XL

Suporte para Impressão de Dados 
Variáveis
•	  VIPP®, Modo de Linha, Modo de Base de Dados, 

PPML v2.1 Graphic Arts Nativo
•	  PostScript® optimizado e PDF optimizado
•	  Arquitectura RIP paralela standard

•	  Suporta formulários com fundo a cores
•	  Suporta trabalhos de tamanho indefinido
•	  Arquitectura cache dinâmica
•	  Opções de dados transaccionais:

 – IPDS (opção)
 – LCDS (opção)

Ambiente de Rede/Protocolos
•	  TCP/IP, Novell® NDS® IPX/SPX, IPP AppleTalk®, IPP
•	  DHCP
•	  Suporta SNMP MIB II para ferramentas de 

administração de terceiros

Segurança
•	  Solaris™ 10 OS
•	  Quatro modos e níveis de perfis de segurança
•	  Perfis totalmente personalizáveis
•	  Modos de submissão de trabalhos encriptados
•	  Modo de impressão segura (restringe reimpressões 

de página)
•	  Filtragem de acesso aos endereços
•	  Suporte de palavras-passe fortes
•	 Sobreposição de dados

Dimensões/Peso
•	  Altura 445 mm x Largura 210 mm x Profundidade 

482 mm
•	  Peso 18,2 kg

Opções
•	  Base:

 –  Altura 973 mm x Largura 
720 mm x Profundidade 720 mm

•	  Disco rígido amovível (após o lançamento)
•	  Xerox Enterprise Accounting Reporter

Potência
•	  100-250 Volts, 8 AMP, 47-63 Hz

Aprovação de Agências 
Regulamentares
Satisfaz ou excede os seguintes requisitos:

•	  Segurança – UL 1950, CSA C22.2 No. 950,  
TUV EN 60950

•	  RFI/EMI – FCC Classe A, DOC Classe A, EN 55022 
Classe A, EN 61000-3-2

•	  Imunidade – EN 50082-1
•	  Marca CE
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Nota: As funções e especificações apresentadas são correspondentes 
ao software Xerox® FreeFlow Print Server versão 7, em associação 
com as Xerox® DocuColor 8080 Digital Presses.


