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‘s Werelds beste print server levert 
perfecte resultaten van begin tot eind.

Verwerk opdrachten van ontwerp tot prepress en productie met Xerox 
FreeFlow Print Server 8. Door het gebruik van de Adobe PDF print engine 
krijgt u een nauwkeuring en voorspelbaar resultaat. FreeFlow Print Server 8 
maakt een van begin tot eind geautomatiseerde workflow mogelijk met gebruik van 
PDF bestanden in hun originele formaat. Deze versnellen niet alleen uw productie, 
maar leveren ook betrouwbare resultaten. Met PostScript®-bestanden krijgt u ook 
betere resultaten dan ooit. Dankzij geavanceerde kleurcontroles kan aan de eisen 
van uw meest veeleisende klanten worden voldaan; hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een nieuwe standaard voor het eenvoudig afstemmen van kleuren tussen 
digitale apparatuur en offsetapparatuur.

Uitstekende kleurcontrole.
Met ConfidentColor Technology beschikt u 
moeiteloos over mooie "kant en klare" kleuren 
waarmee u, zonder moeite, prachtige 
resultaten kunt behalen. Geavanceerd 
kleurbeheer kan worden ingeschakeld door 
middel van inzichtelijke en gemakkelijk te 
gebruiken opties. Dankzij de innovatieve en 
moderne kalibratietechnologie krijgt u 
betrouwbare resultaten, automatisch 
geoptimaliseerd voor ieder afdrukgedeelte. 
Dankzij de geavanceerde 
profileringstechnologie zijn de resultaten 
nauwkeuriger dan door de 
industriestandaarden voorgeschreven, inclusief 
PANTONE®-steunkleuren en -tinten. Wilt u uw 
kleuren nauwkeurig aan kunnen passen? Met 
de steunkleureditor kunt u de bewerkingen op 
het scherm zien, voorbeelden afdrukken, 
wijzigingen aanbrengen en deze vervolgens 
bevestigen, zodat er minder fouten worden 
gemaakt en er minder tijd aan het maken van 

aanpassingen verloren gaat. Bovendien kunt u 
met gebruik van toonreproductiecurven het 
kleurbeheer helemaal nauwkeurig tot op 
paginaniveau aanpassen.

Voorspelbare en  
consistente resultaten.
Met een PDF-workflow die via Adobe PDF Print 
Engine is ingeschakeld, worden de door de 
ontwerper toegevoegde speciale effecten en 
inhoud met veel grafische elementen afgedrukt 
zoals bedoeld. U hoeft transparante objecten 
of gemengde kleurruimten niet te 
compenseren, bijvoorbeeld door content 
upstream af te vlakken. En er zijn geen grenzen 
voor de productie van levendige 
kleurenafdrukken. Ontwerpers hebben totale 
creatieve vrijheid en weten dat hun werk zal 
worden afgedrukt zoals zij het in gedachten 
hadden.



Eenvoudige interface.
Een intuïtieve en herkenbare interface zorgt 
voor een gestroomlijnde workflow, of u nu een 
speciaal getrainde operator of een normale 
gebruiker bent. Bekijk de status van de 
opdracht en controleer de workflow met een 
blik op het scherm; dit scherm geeft grafisch 
informatie over de printerconfiguratie, het 
tonerniveau en de netwerkstatus. Verder kunt u 
de interface zodanig instellen dat de opties die 
u het meest gebruikt op de voorgrond worden 
weergegeven, inclusief snelkoppelingen die 
met één muisklik bediend kunnen worden. 

Krachtig en tijdbesparend 
opdrachtbeheer. 
U heeft alle flexibiliteit doordat u een opdracht 
kunt RIPpen en vasthouden, waarna u een 
proefafdruk kunt maken, de productie kunt 
starten, of de opdracht kunt archiveren voor 
afdrukken op een later moment. Zo bespaart u 
tijd welke normaalgesproken verloren gaat 
omdat de opdracht na een proefafdruk 
opnieuw berekend (“geript”) moet worden. U 
kunt ook aangepaste afdrukworkflows per type 
opdracht of klant instellen, waarbij u gebruik 
kunt maken van wel 250 afdrukwachtrijen. 
Vervolgens kunt u die wachtrijen telkens weer 
gebruiken zonder dat iedere opdracht opnieuw 
hoeft te worden geprogrammeerd. Aanvullende 
functies, zoals de mogelijkheid om opdrachten 
door te sturen naar een andere printer, en de 
mogelijkheid om een opdracht te onderbreken 
om een andere opdracht met hogere prioriteit 
voor te laten gaan, geven de operator de 
volledige controle. 

Consistentie tussen  
persen onderling.
Doe uw voordeel met de voorspelbare 
overdraagbaarheid met ondersteuning voor 
PDF/X-workflows, met inbegrip van PDFX-4, en 
de mogelijkheid om opdrachten te laten 
schakelen van offset CMYK naar digitale 
RGB-workflows en andersom. Bovendien zijn 
kleurconversie, trapping en opmaak 
geïntegreerd en worden deze ook op de 
printserver uitgevoerd. Bestanden kunnen 
probleemloos naar meerdere locaties en 
meerdere printers worden verzonden zonder 
dat dit nadelige gevolgen heeft voor de 

consistentie van de resultaten. De consistente 
kleurmodus van de printerserver biedt 
ingebouwde kleurafstemming, gebaseerd op 
vastgestelde normen voor consistentie tussen 
persen onderling.

Uitstekende beveiliging.
Vier ingebouwde beveiligingsniveaus, allen 
gebaseerd op het stabiele en veilige UNIX®-
besturingssysteem, bieden u de mogelijkheid 
om de beveiligingsomstandigheden te 
selecteren die het meest voldoen aan de 
behoeften van uw afdrukomgeving. U kunt 
deze beveilingsniveaus ook aan uw eigen 
wensen aanpassen. Krachtige 
verificatiefuncties zorgen ervoor dat alleen 
bevoegde lokale en externe gebruikers gebruik 
kunnen maken van het systeem. Verder kunt 
gebruikmaken van opties zoals de 
verwijderbare vaste schijf en schijf 
overschrijven. Dit is de meest beveiligde en 
volledig geïntegreerde systeem in de industrie.

Perfect van begin tot eind.
Nu is het voor u nog gemakkelijker uw slag te 
slaan met de meest trendy toepassingen, 
inclusief boeken en brochures. Maak 
bijvoorbeeld meerdere katernen automatisch 
op met meerdere vellen per katern. U kunt het 
aantal vellen opgeven of de printerserver dit 
automatisch laten doen. Ook zijn er opties voor 
het naar binnen schuiven en het naar buiten 
schuiven van het beeld op de vellen, en het 
veranderen van de plaats waar de vellen 
worden ingebonden voor andere 
leesrichtingen. Welk type toepassing of niveau 
van een toepassing u ook gebruikt, u zul meer 
stappen van de opdracht kunnen 
automatiseren en een snellere doorlooptijd en 
een consistente kwaliteit kunnen realiseren.

Uitstekende mogelijkheden 
op het gebied van variabele 
gegevens.
Wees de concurrentie voor door uw 
documenten meer waarde te geven door 
deze aan de ontvanger aan te passen en 
te personaliseren. Dankzij de door Xerox 
gepatenteerde parallelle RIP-technologie, 
in combinatie met geavanceerde 
cachemogelijkheden, kunnen honderden 
kleine opdrachten tegelijk of een enkele 
complexe opdracht met duizenden 
database-entry's snel worden verwerkt en 
afgedrukt. Door het gebruik van op 
gegevens gebaseerde subsets kan de 
productie op dit systeem flexibeler 
worden ingesteld, zonder dat er een 
uitgebreide upstreamprogrammering 
plaats hoeft te vinden. De meest 
gebruikte bestandsindelingen van 
tegenwoordig worden ondersteund, 
inclusief VIPP®, PPML, PDF, EPS, 
PostScript en PCL5c; het systeem hoeft 
dus niet opnieuw te worden 
geconfigureerd of opnieuw te worden 
opgestart voor verschillende opdrachten.
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Een nieuwe manier van afdrukken. 
Opnieuw.

Tegemoetkomen aan de workflowbehoeften van vandaag en anticiperen op 
die van morgen. Dat is het idee achter de Xerox® FreeFlow® Print Server versie 8 
met Adobe PDF Print Engine. Met deze apparatuur en software beschikt u over een 
efficiënte en voorspelbare workflow voor de toepassingen van vandaag de dag, 
vaak boordevol met grafische elementen, en bent u tegelijkertijd voorbereid op 
mogelijk nog complexere opdrachten in de toekomst. Deze combinatie vormt de 
volgende generatie op het gebied van digitaal afdrukken en is mogelijk gemaakt 
door de gezamenlijke inspanningen van twee toonaangevende leiders in de 
branche: Xerox en Adobe.

De kracht van samenwerking.
De afgelopen 20 jaar hebben Xerox en Adobe 
constant voor innovaties gezorgd die de 
digitale afdrukindustrie telkens weer op haar 
grondvesten deed schudden. Deze printserver 
is de volgende logische stap in dit traject. De 
printserver maakt gebruik van de kracht van 
Adobe PDF Print Engine, en ondersteunt ook 
de industriestandaarden voor PDF. Bovendien 
wordt ook gebruik gemaakt van de exclusieve 
Xerox-technologie voor optimale 
afdrukkwaliteit en prestaties, inclusief 
ConfidentColor Technology.

Workflow met minder stappen.
Dankzij Adobe PDF Print Engine ontstaat er 
een echte end-to-end, native PDF-workflow. 
Tijdens dit proces worden dezelfde 
kerntechnologieën voor kleurbehandeling en 
beeldvorming gebruikt als die bij het maken 
van de inhoud rijk aan grafische elementen 
worden gebruikt. Dit betekent dat de 
uiteindelijke afdrukkwaliteit gemakkelijker te 
voorspellen en consistenter zal zijn. Doordat de 
subjectieve besluitvorming uit het prepress-
process is gehaald, hoeven er minder 
proefafdrukken te worden gemaakt. 

Er zijn minder workflowstappen nodig om het 
idee van de ontwerper en de wensen van de 
klant te verwezenlijken; zo wordt er tijd en geld 
bespaard, terwijl er superieure resultaten 
worden geleverd. 

Behoud van ontwerp met PDF-workflow

Creatief – De ontwerper maakt de opdracht in 
Adobe Creative Suite en gebruikt dit programma 
ook om een softproof van de opdracht te maken; 
de opdracht wordt opgeslagen als PDF

Productie – De opdracht wordt op efficiënte wijze 
met Adobe PDF Print Engine op de FreeFlow Print 
Server weergegeven en uitgevoerd naar de digitale 
persen van Xerox®

Prepress – PDF en opdrachtinstructies (die deel 
uitmaken van de zogeheten JDF-opdrachtkaart) 
worden automatisch verwerkt zonder dat er conversie 
plaats hoeft te vinden
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