
Xerox® FreeFlow® Print Server versie 8  
voor de digitale kleurenpers Xerox® 770

De meest geavanceerde combinatie van 
bedrijfs- en productieworkflows vindt u in de 
FreeFlow® Print Server versie 8 voor de digitale 
kleurenpers Xerox® 770. Met de FreeFlow 
Print Server beschikt u over mogelijkheden op 
productieniveau, zoals krachtig wachtrijbeheer 
en Adobe® PDF Print Engine-ondersteuning, 
terwijl alle mogelijkheden ter ondersteuning 
van de kantooromgeving beschikbaar blijven.

Eenvoud –  om het werk gedaan te krijgen.
Of u nu afdrukt met PostScript of via de nieuwe Adobe PDF 
Print Engine, met de FreeFlow Print Server is het niet moeilijk 
om telkens weer tot goede resultaten te komen. De printerdriver 
van Xerox® is sterk visueel gericht en dat maakt het verzenden 
van afdrukopdrachten eenvoudig voor iedereen. De interface is 
gemakkelijk op intuïtieve wijze te gebruiken, zowel voor de operator 
als voor de gewone gebruiker, en kan worden aangepast aan de 
taken die het meest door u worden uitgevoerd. U kunt zelfs op het 
laatste nippertje moeiteloos veranderingen aanbrengen op pagina-, 
opdracht- of wachtrijniveau via de gebruikersinterface.

ConfidentColour-technologie – telkens weer 
goed voor fantastische resultaten.
Met de ACQS ofwel Automated Color Quality Suite (suite voor 
geautomatiseerde kleurkwaliteit) kunt u geautomatiseerde kalibratie 
toepassen, zodat u snel consequente, stabiele kleuren krijgt via de 
snelle inline fotospectraalmeter. Met geautomatiseerde profilering 
krijgt u nog meer waarde, hiermee kunt u snel en gemakkelijk kleur 
inschakelen, zodat uw hoogwaardige toepassingen de hoogste 
kwaliteit opleveren in de kortst mogelijke tijd.

Afdrukken met variabele gegevens – 
van eenvoudig tot complex.
Of het nu om eenvoudige of om complexe variabele gegevens gaat, 
de FreeFlow Print Server kan precies aan uw wensen voldoen, dankzij 
variabele caching, achtergrondformulieren en andere functies die 
erop gericht zijn de prestaties van de apparatuur te verbeteren. 
Alle gegevens blijven intact doordat gebruik wordt gemaakt van 
de originele indeling zonder bestandsconversie; zo kunt u erop 
vertrouwen dat uw opdracht snel en correct wordt uitgevoerd. 

Toonaangevende beveiliging – omdat dat 
echt belangrijk is.
Maak gebruik van de verschillende beveiligingsniveaus, allemaal 
gebaseerd op het superveilige UNIX®, dat veel minder kwetsbaar 
is voor aanvallen van e-mailvirussen of wormen. Versleutelde 
opdrachtverzending biedt mogelijkheden voor de versleuteling 
van openbare en persoonlijke codes. Beveiligingsprofielen bieden 
aangepaste instellingen, een afdrukmodus waarin wordt voorkomen 
dat pagina's dubbel worden afgedrukt en meer. 



©2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design®, FreeFlow®, Global Print Driver®  en VIPP® zijn 
handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen. 10/11 X77SS-01DA

Xerox® FreeFlow® Print Server versie 8 voor de digitale kleurenpers Xerox® 770 

Hardware/platform
•	 Processor: 2,8 GHz Intel DUO E7400 CPU
•	 Processortype: 2 x Intel Xeon-processors
•	 Vaste schijf: 2 x 250 GB
•	 Geheugen: 8 GB
•	 Besturingssysteem: Solaris™ 10
•	 Software/leverancier: FreeFlow Print 

Server, versie 8, speciaal gereserveerde 
grafische kaart 

•	 Poorten: 6 x USB 2.0, 1 serieel
•	 10/100/1000 BaseT Ethernet-poorten
•	 Kalibratie: X-Rite i1-fotospectraalmeter 
•	 Weergave: 19 inch-scherm
•	 Toetsenbord en muis
•	 DVD-ROM/DVD-RW

ConfidentColour-technologie
•	 Eenvoudige tot complexe 

kleurbeheerprogramma's
•	 Geautomatiseerde kalibratie en profilering 

met ACQS en inline fotospectraalmeter
•	 Ondersteuning ICC- en DeviceLink-

workflow
•	 Xerox® Consistent Colour-modus biedt 

ingebouwde kleurafstemming
•	 Geoptimaliseerde RGB- en 

steunkleuremulatie
•	 Licentie van PANTONE® en afstemming 

steunkleuren
•	 Ondersteuning PANTONE Goe™
•	 Emulaties van codekleuren zoals GRACoL, 

SWOP, Euroscale, Fogra, Japan Color
•	 Eenvoudige kleurcorrectieprogramma's 

geïntegreerd met Tone Reproduction 
Curve (TRC) Editor

•	 In-RIP trapping, anti-aliasing, overprinting 
en selecteerbare halftonen

•	 Intuïtieve steunkleureditor voor het 
afstemmen van steunkleuren

Productiviteit en workflow
•	 Ondersteuning Adobe PDF Print Engine

 – RGB naar zwart voor tekst/grafische 
afbeeldingen

 – Ondersteunt Live Transparency met 
steunkleuren

 – Enkele rendering engine met de Adobe 
Common Rendering Engine

•	 Met de Xerox®-drivers kunnen ook 
hoogwaardige kantoordocumenten 
worden geproduceerd

•	 Gelijktijdig ontvangen, selecteren, 
verwerken en afdrukken van opdrachten

•	 Uitgebreide 
opdrachtbeheermogelijkheden op pagina-, 
opdracht- en wachtrijniveau

•	 Preflight, voorbeeld en softproof om 
opdrachten op nauwkeurigheid te 
controleren

•	 Standaard voor Opmaak/
paginarangschikking (katern, 4-op-1)

•	 Ondersteuning voor slepen en neerzetten 
van Hot Folders voor Windows®, 
Macintosh®, Linux® en UNIX®

•	 Ondersteuning JDF-opdrachtkaart
•	 FreeFlow Remote Print Server voor beheer 

van extern printerpark
•	 Optie voor programmeren van 

paginauitzonderingen biedt mogelijkheid 
om wijzigingen op het allerlaatste moment 
op de server door te voeren

•	 Verstelbare verschuiving in de opmaak van 
katernen

•	 Ondersteuning inbindrand rechterkant en 
onderkant

•	 Randverbetering verfijnt tekst
•	 Levert alle kantoortoepassingen evenals 

productietoepassingen in een oplossing

Clientondersteuning en 
ondersteuning op afstand
•	 Keuze aan printerdrivers

 – Ondersteuning voor Xerox® Global-
printerdriver

 – Xerox®-drivers voorzien van alle 
benodigde opties

 – Windows® 2000/XP®/Vista/7-drivers 
voorzien van alle benodigde opties

 – Macintosh® OS 10.6 of hoger voor 
drivers

•	 Adobe PostScript® Printer Descriptions 
(PPD)

•	 Ondersteuning voor opdrachtverzending 
via HTTP en HTTPS

•	 IPP voor opdrachtverzending en 
systeemstatus

•	 Ondersteuning van IPv4 en IPv6 (Dual 
Mode ondersteund)

Variable Data Printing (VDP)
•	 Xerox® VIPP®, Line Mode, Database Mode, 

Native PPML v2.1 Graphic Arts
•	 Optimised PostScript en PDF
•	 Ondersteuning subset applicaties – door 

gebruiker gedefinieerd of op basis van 
gegevens

•	 Ondersteuning formulier kleurachtergrond
•	 Ondersteuning oneindige opdrachtgrootte
•	 Dynamische cache-architectuur

Ondersteuning van 
bestandsindelingen
•	 Adobe PostScript Level 1, 2, 3
•	 Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
•	 TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG

Netwerkomgevingen/protocollen
•	 TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
•	 DHCP
•	 SNMP MIB II-ondersteuning voor 

administratieprogramma's van derden

Beveiligingsfuncties
•	 Solaris™ 10 OS met gebruik van ZFS
•	 Vier beveiligingsprofielen en -niveaus
•	 Volledig aanpasbare profielen
•	 Versleutelde opdrachtverzendmodi
•	 Beveiligde afdrukmodus (voorkomt dat 

pagina's twee keer worden afgedrukt)
•	 Filtering van adressen die toegang hebben 

tot de apparatuur
•	 Ondersteuning sterk wachtwoord
•	 Gegevens overschrijven (standaard)

Afmetingen/gewicht
•	 Printserver

 – Hoogte: 107 mm
 – Breedte: 397 mm
 – Diepte: 350 mm
 – Gewicht: 10 kg

Opties
•	 Staander

 – Hoogte: 973 mm
 – Breedte: 720 mm
 – Diepte: 720 mm

•	 IPDS

Stroom
•	 Voltage: 12 A bij 90 VAC en 6 A bij VAC
•	 Vermogen: 870 W Regulatory Agency 

(regulerende instantie)

Goedkeuring
Voldoet minimaal aan de volgende eisen:
•	 Veiligheid – UL 1950, CSA C22.2 No. 950, 

TUV EN 60950
•	 ENERGY STAR 5.0, EPEAT gold, EuP, CECP, 

TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CEC, 
Japan Green PC, FEMP, South K
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