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É o melhor das duas opções, servidor 
de impressão que gera resultados 
completos.
Os trabalhos transitam da parte criativa para a pré-impressão e para a 
produção com rapidez, exactidão e confiança usando o Xerox® FreeFlow® 
Print Server versão 8 com Adobe PDF Print Engine. Este permite um workflow 
automatizado e completo, usando ficheiros PDF nativos, que não só aceleram a 
sua produção como também geram resultados previsivelmente fantásticos.  
E também gera os melhores resultados de sempre com ficheiros PostScript®. 
Os controlos avançados de cor, satisfazem os requisitos mais exigentes dos clientes, 
ao mesmo tempo que definem um novo padrão para uma fácil correspondência de 
cores entre equipamentos digitais e de offset.

Controlo de cor extraordinário.
Tecnologia ConfidentColor gera uma cor 
óptima para alcançar resultados 
extraordinários com pouco esforço, ao mesmo 
tempo que permite uma gestão avançada da 
cor através de opções visuais muito fáceis de 
utilizar. Tecnologia de calibração inovadora, 
proporciona resultados fiáveis, optimizados 
automaticamente para cada motor de 
impressão. Tecnologia de profiling avançado 
proporciona uma exactidão que excede os 
padrões de mercado, incluindo cores spot da 
PANTONE® e tintas.  Pretende flexibilidade 
para ajustar as suas cores? O editor spot colour 
permite-lhe ver as edições no ecrã, imprimir 
amostras, fazer alterações e depois aceitá-las 
- reduzindo os erros inerentes ao operador e o 
tempo de ajuste. Para além disso, pode aplicar 
a gestão de cor exactamente ao nível da 
página usando curvas de reprodução de tons.

Resultados previsíveis  
e consistentes.
Com um workflow em PDF conseguido através 
do Adobe PDF Print Engine, os efeitos especiais 
e conteúdo rico em gráficos adicionado pelo 
designer do documento, serão impressos 
exactamente como esperado. Não precisa 
compensar objectos transparentes ou espaços 
com várias cores. E as cores vivas resultantes 
não são comprometidas. Os designers podem 
desenhar com total liberdade, sabendo que o 
seu trabalho será impresso tal como esperam.



Interface fácil de utilizar.
Uma interface intuitiva e familiar, permite um 
workflow optimizado, quer o operador tenha 
experiência quer seja um utilizador ocasional. 
Avalie o estado do trabalho e controle o seu 
workflow através de um ecrã altamente gráfico, 
que inclui a configuração da impressão, nível 
de toner e estado da rede, entre outros 
atributos Para além disso, pode configurar 
facilmente a interface para se focar naquilo 
que utiliza mais frequentemente - incluindo 
atalhos que poderá utilizar facilmente com um 
único toque. 

Gestão de trabalhos  
potente e rápida. 
Terá a flexibilidade para rasterizar e reter um 
trabalho selectivamente, criando depois a 
prova, imprimindo, gravando, arquivando e 
reimprimindo conforme desejar.  Poupa assim 
no tempo associado ao reprocessamento tal 
como quando cria provas antes de uma 
grande tiragem de impressão. Pode também 
programar workflows de impressão 
personalizados de acordo com o trabalho ou o 
cliente, usando mais de 250 filas de impressão.  
Depois, utilize essas filas vezes sem conta sem 
ter que programar cada trabalho. 
Funcionalidades adicionais, tais como o reenvio 
de trabalhos e a capacidade de interromper um 
trabalho para imprimir outro com maior 
prioridade - dão ao operador um controlo total. 

Consistência de impressora  
para impressora.
Beneficie da portabilidade previsível através do 
suporte a workflows PDF/X - incluindo PDFX-4 
- e da capacidade para mover trabalhos entre 
worflows CMYK offset e RGB digital. Para além 
disso, a conversão de cor, trapping e imposição 
estão integradas e são realizadas no servidor 
de impressão. Os ficheiros podem ser enviados 
com confiança para vários locais e para várias 
impressoras sendo obtidos resultados 
consistentes. O modo de cor consistente do 
servidor de impressão, proporciona 
correspondência de cor integrada baseada em 
padrões estabelecidos para obter consistência 
de impressora para impressora.

Segurança benchmark.
Quatro níveis de segurança integrados - todos 
baseados no sistema operativo estável e 
seguro UNIX®, permitem-lhe seleccionar as 
condições de segurança que melhor satisfazem 
as necessidades do seu ambiente de 
impressão.  Pode também ajustar esses níveis 
de segurança para criar uma à sua medida. As 
funcionalidades fortes de autenticação, 
limitam o acesso aos utilizadores autorizados, 
quer a nível local quer remoto. Pode ainda 
activar opções tais como disco rígido amovível 
e sobreposição da imagem do disco. Ninguém 
oferece um sistema mais seguro ou com total 
integração.

Perfeito do início até ao fim.
Agora é ainda mais fácil ser bem sucedido com 
as aplicações mais utilizadas actualmente, 
incluindo livros e booklets. Por exemplo, fazer a 
imposição automática de várias imagens com 
várias folhas por imagem. Pode especificar o 
número de folhas, ou deixar que o servidor de 
impressão o faça automaticamente. Pode 
mesmo seleccionar opções para colocar a 
imagem dentro ou fora das margens, assim 
como alterar a margem de encadernação 
permitindo direcções de leitura alternativas. 
Qualquer que seja o tipo de aplicação ou nível 
de variação, poderá automatizar mais passos 
do trabalho para uma mais rápida execução 
ao mesmo tempo que consegue uma 
qualidade extraordinariamente consistente.

Capacidades extraordinárias 
para dados variáveis.
Consiga uma vantagem competitiva 
personalizando, adaptando e 
adicionando mais valor aos documentos 
que produz - tudo com uma velocidade 
de processamento e capacidade 
melhoradas. A tecnologia de RIP paralelo 
patenteada pela Xerox, juntamente com 
as capacidades avançadas de caching, 
aceleram a produção de centenas de 
pequenos trabalhos em simultâneo ou de 
um único trabalho variável complexo 
com milhares de entradas da base de 
dados. A utilização de sub-conjuntos 
orientados por dados, proporciona mais 
flexibilidade na produção sem necessitar 
de uma extensa programação. Como 
suporta os formatos de ficheiro mais 
utilizados actualmente - incluindo VIPP®, 
PPML, PDF, EPS, PostScript e PCL5c – não 
haverá necessidade de reconfigurar ou 
reiniciar para criar trabalhos diferentes.
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Transformamos a impressão de 
produção. 
Novamente.
Satisfazer hoje as necessidades de workflow e antecipar as do futuro. Essa é a 
ideia chave por detrás do  Xerox® FreeFlow® Print Server versão 8 com Adobe PDF 
Print Engine. Este permite um workflow eficiente e previsível destinado às actuais 
aplicações ricas em gráficos, ao mesmo tempo que se prepara para as necessidades 
ainda mais complexas do futuro. É a geração futura da impressão digital, já possível 
através dos esforços combinados de dois líderes do mercado: A Xerox e a Adobe.

O poder da colaboração.
Nos últimos 20 anos, a Xerox e a Adobe têm 
gerado continuamente inovações que 
revolucionaram a indústria da impressão 
digital. O servidor de impressão é o passo 
lógico seguinte nessa jornada. Este tira partido 
das capacidades do Adobe PDF Print Engine e 
suporta os padrões de mercado relativos a 
PDF. Para além disso, inclui a exclusiva 
tecnologia Xerox com ConfidentColor 
Technology, para uma óptima qualidade de 
imagem e performance.

Menos passos no workflow.
O Adobe PDF Print Engine permite um 
verdadeiro e completo workflow nativo PDF. 
Este tira partido das mesmas tecnologias 
essenciais de tratamento de cor e imagem já 
usadas na criação de conteúdos criativos 
graficamente ricos - para que a sua imagem 
final seja mais previsível e consistente. Ao 
eliminar a tomada de decisão subjectiva do 
processo de pré-impressão, também minimiza 
o número de provas realizadas. Os 
fornecedores de impressão conseguirão 

satisfazer a visão do designer e os requisitos do 
cliente com menos passos no workflow - 
poupando tempo e dinheiro ao mesmo tempo 
que geram resultados superiores.

Manter a integridade do design com um workflow PDF.

Criativo – O designer utiliza Adobe Creative 
Suite para criar o conteúdo e uma prova virtual, 
gravando-o como um PDF

Produção – O trabalho é processado 
eficientemente no FreeFlow Printer Server através 
do Adobe PDF Print Engine e é impresso nas 
impressoras digitais Xerox® 

Pré-impressão – o PDF, juntamente com as instruções 
do trabalho (que podem ser expressas num JDF 
job ticket), é processado automaticamente sem 
conversões

www.xerox.com


