
Verwerk complexe opdrachten snel en 
gemakkelijk.
Met het Fiery Command WorkStation kunt u opdrachten sneller en 
efficiënter beheren, onafhankelijk van de complexiteit van de opdracht. 
De productie wordt verhoogd, er worden minder fouten gemaakt en 
de verspilling en afval nemen af doordat het opdrachtbeheer via de 
intuïtieve gebruikersinterface is gecentraliseerd. Met de intuïtieve 
interface van de Fiery SeeQuence Suite kunt u uw arbeidsintensieve 
documentcompositie- en paginarangschikkingstaken voor 
documenten met verschillende afwerkingsvereisten per hoofdstuk 
eenvoudiger maken.

De nieuwe functie voor sets met verschillende afwerkingen, nu 
beschikbaar in SeeQuence Compose, biedt u de mogelijkheid om het 
samenstellingsproces te stroomlijnen en te automatiseren, en een 
volledig afgewerkte opdracht te produceren. 

Automatisering met naadloze integratie.
De Fiery JDF-technologie sluit EFI-oplossingen en oplossingen die voor 
Fiery geschikt zijn op elkaar aan, zodat opdrachtgegevens sneller en 
efficiënter door het systeem kunnen worden verplaatst.

De Fiery Server ondersteunt ook de Adobe® PDF Print Engine, waarmee 
een, end-to-end PDF-workflow tot stand kan worden gebracht. Zo kunt 
u de consistentie en flexibiliteit van de afdrukken vanaf het moment 
dat ze zijn ontworpen tot het moment dat ze worden afgedrukt blijven 
verbeteren. 

Door gebruik te maken van de Fiery-servers en Fiery Command 
Workstation kunt u uw processen en winst naar een hoger niveau tillen, 
en tegelijkertijd ook een naadloze verbinding met Xerox® FreeFlow® 
voor de automatisering van uw workflow tot stand brengen.

Xerox® EX Print Server,  
Powered by Fiery®, voor de digitale 
kleurenpers Xerox® 770
Haal het meeste uit uw printer met een 
innovatieve, schaalbare, geïntegreerde 
oplossing. Met deze toonaangevende 
combinatie kunt u professioneel afgewerkte 
drukwerkopdrachten maken waarmee u uw 
klanten kunt helpen om extra op te vallen en 
nieuwe klanten kunt winnen.
Geeft uw productiviteit en omzetten een impuls.
Met de Fiery-technologie kunt u opvallend drukwerk maken met 
levendige beelden en kleuren die de stoutste verwachtingen van uw 
klanten overtreffen. Zo wordt uw onderneming nog rendabeler. En 
doordat veel handmatige taken kunnen worden geautomatiseerd en 
problemen die de productie vertragen kunnen worden voorkomen, 
heeft uw drukwerk een kortere doorlooptijd, waardoor u veel tijd wint.

Een rendabelere werkwijze met nieuwe diensten.
Met de Fiery-technologie kunt u effectief marketingdrukwerk 
produceren met een enorm scala aan uitvoeropties, inclusief de 
automatische herkenning van opdrachtelementen zoals tekst, 
afbeeldingen en steunkleuren. Met de Fiery-technologie hoeven 
opdrachten ook niet meer opnieuw te worden geprogrammeerd, 
waardoor het proces eenvoudig en snel kan verlopen. De Fiery-server 
is ideaal voor de productie van spetterend marketingmateriaal, 
persoonsgerichte communicatie en applicaties die met verpakkingen 
en foto's te maken hebben.

Telkens weer die prachtige kleuren.
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. Geautomatiseerde profilering 
bespaart u tijd doordat u snel en eenvoudig consistente kleuren 
produceert, waardoor uw hoogwaardige toepassingen de uitstraling 
krijgen die ze verdienen.
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Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery® voor de digitale 
kleurenpers Xerox ® 770 

Hardware/platform
•	 Fiery® System 10-software
•	 Intel® Core™ i5 660-processor
•	 Snelheid: 3,33 GHz Dual Core
•	 Vaste schijf: 500 GB
•	 RAM: 4 GB DDR-geheugen
•	 CD DVD-RW
•	 USB-poorten: 6 achter, 1 voor, 2 intern
•	 Windows® 7 Professional for Embedded Systems 

x32/x64

Fiery Colour Technology
•	 Geautomatiseerde kalibratie en profilering met 

ACQS en inline fotospectraalmetertechnologie
•	 Integratie van op opdracht gebaseerde kalibratie 

voor geautomatiseerde kalibratie
•	 Fiery Spot-On vindt de beste overeenkomsten bij 

PANTONE®, PANTONE® PLUS-serie, PANTONE Goe™, 
RGB, CMYK, L*a*b* en steunkleuren

•	 PANTONE Calibrated voor de beste PANTONE-
kleurovereenstemming

•	 Samengestelde overprint van steun- en CMYK-
kleuren voor de nauwkeurige weergave van het 
oorspronkelijke ontwerp

•	 Fiery Image Enhance automatiseert de 
kleurcorrectie van niet-professionele foto's

•	 Fiery Image Enhance Visual Editor voor on-the-fly 
correctie van afdrukken (afdruk voor afdruk)

•	 Kleurmodi voor professionele proefafdruk- en 
productiekleurvereisten

•	 Maximale densiteit van de printer om het 
kleurenspectrum te optimaliseren en levendigere 
kleuren te verkrijgen

•	 Image Smoothing bevat onder andere zachte 
grijsschalen van 12-bits kleurgegevens; met de Fiery 
Colour Profiler Suite kunt u kleurprofielen met een 
enkele profieloplossing creëren, visualiseren, testen 
en bewerken

•	 In het Fiery Graphic Arts Package Premium 
Edition vindt u experthulpprogramma ś voor 
kleurbeheer, proefafdrukken en het beheer van 
kleurenworkflows; ImageViewer voor softproofing 
met intuïtieve kleurbewerkingsmogelijkheden op 
locatie of op afstand 

Productiviteit en workflow
•	 Dankzij het Spool-RIP-Print-systeem kan de 

opdracht zeer snel bij de printer worden afgeleverd
•	 Integratie met Xerox® FreeFlow® Workflow 

Collection
•	 Ondersteuning van Adobe® PDF Print Engine 2 met 

native, end-to-end PDF-workflows
•	 Native Fiery JDF integreert creatieve oplossingen en 

productie- en beheeroplossingen, zodat de digitale 
productie sneller en efficiënter kan verlopen

•	 Fiery Command WorkStation 5 biedt intuïtief en 
productief workflow-beheer vanaf lokale of externe 
Mac®- en pc-clients

•	 Geavanceerd opdrachtbeheer met 
productiefuncties voor het plannen van afdrukken, 
het onderbreken van het afdrukproces als er 
een fout wordt gedetecteerd, het opnieuw 
verzenden van opdrachten, het afdwingen van 
het afdrukproces en het snel samenvoegen van 
documenten

•	 Sequentieel afdrukken
•	 Pagina voor apparaatoverzicht instellen
•	 Bij Fiery Hot Folders voor pc en Mac zijn 

Microsoft® Office-filters inbegrepen; automatische 
samenvoeging van JPG-bestanden om 
fotobrochures en contactvellen te maken

•	 Met Virtual Printers wordt de opdrachtvoorbereiding 
geautomatiseerd

•	 Per opdracht ondersteuning van PDF X-objecten 
om de verwerkingssnelheid van opdrachten te 
optimaliseren; eenvoudigere opdrachtverzending 
met de Fiery-driver voor Windows en Mac

Documentvoorbereiding
•	 Vanuit de Fiery-driver kunnen katernen 

probleemloos met de katernmodule worden 
opgemaakt 

•	 Fiery SeeQuence Suite biedt visuele 
documentvoorbereiding en -opmaak

 – Fiery SeeQuence Impose
 – Fiery SeeQuence Compose 

•	 Door gebruiker gedefinieerde grootte voor 
afgewerkte opdracht voor betere controle over 
opmaakinstellingen

Variable Data Printing (VDP)
•	 VDP-afwerking op recordniveau biedt u de 

mogelijkheid om de afwerking van VDP-opdrachten 
op recordniveau toe te passen

•	 Onder de visuele VDP-opmaakmogelijkheden 
bevinden zich rastervoorbeelden, proefafdrukken en 
controlestrips 

•	 Doordat de lengte van records kan worden 
gedefinieerd, kunnen PS- en PDF-bestanden als 
VDP-opdracht met een vaste recordlengte worden 
verwerkt

•	 VDP Resource Manager met weergave van 
miniatuurafbeeldingen

•	 Ondersteunt de volgende indelingen:
 – VIPP® 9
 – PPML 2.2 (rechtstreeks door EFI ondersteund)
 – Fiery FreeForm™
 – Creo VPS

•	 PDF/VT-1
•	 Proefafdrukken
•	 Afwerking van gemengde subset

Ondersteuning van bestandsin-
delingen
•	 Adobe PostScript Level 1, 2, 3
•	 PDF/X-1a, 3 en 4
•	 EPS
•	 Adobe Acrobat® 9.1; Native PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 en 

1.7
•	 CT/LW
•	 TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG

Netwerkomgevingen/protocollen
•	 TCP/IP, IPP, AppleTalk®

•	 LPR/LPD
•	 Port 9100
•	 IPP-ondersteuning
•	 Ondersteuning voor 10/100/1000 Ethernet
•	 SMB-afdrukken delen (via TCP/IP)
•	 FTP-afdrukken
•	 Afdrukken via e-mail

•	 EtherTalk® Phase II
•	 SNMP v3
•	 JMF (JDF job messaging format) 
•	 UEFS 2.0

Clientomgevingen
•	 Windows® 7
•	 Windows Server 2008 32-bits, 64-bits en R2 64-bits
•	 Windows Vista® 32-bits en 64-bits 
•	 Windows XO 32-bits en 64-bits
•	 Windows Server 2003 32-bits; SP1 64-bits
•	 Macintosh OSX 10.4 of hoger

Beveiligingsfuncties
•	 Met IP Filtering voor IPv4/IPv6 kunt u verbindingen 

vanaf een bepaald IP-adres toestaan of weigeren
•	 Met de beveiligingsfunctie Secure Erase overschrijft 

u het bestand drie maal als dit wordt verwijderd
•	 Back-up en herstellen
•	 Met de Fiery Clone Tool kunt u ervoor zorgen dat 

de Fiery binnen enkele minuten weer gebruikt kan 
worden voor productie

•	 Windows 7 Pro FES zorgt voor beter beveiligde 
omgeving

•	 Gebruikersverificatie via LDAP
•	 IP Sec Support biedt beveiliging voor IP-protocollen 

via versleuteling en een verificatiemethode
•	 SSL/TLS-ondersteuning
•	 Certificaatbeheer
•	 Versleuteling van kritieke gegevens
•	 IPv6-ondersteuning

Afmetingen/gewicht
•	 Printserver

 – Hoogte: 488 mm
 – Breedte: 212 mm
 – Diepte: 483 mm
 – Gewicht: 30,3 kg

•	 Staander
 – Hoogte: 1.537 mm
 – Breedte: 815 mm
 – Diepte: 1.016 mm
 – Gewicht: 28,1 kg

Aan/uit-knop
•	 Automatisch schakelen: 100-240 V, 60/50 Hz voor 

algemeen gebruik
•	 Processor: 100-240 V, 60/50 Hz, 5 A
•	 Monitor: 100-240 V, 60/50 Hz, 0,65 A bij 100 V, 

0,30 A bij 240 V
•	 Totaal vermogen (Watt) 203,9 W (maximum)
•	 BTU/uur: 696

Standaardconfiguratie
•	 Fiery geïntegreerd werkstation: Staander, GUI-kit 

(scherm van 19 inch, toetsenbord en muis)
•	 SeeQuence-suite 
•	 Colour Profiler Suite

 – Profielen maken
 – Profiel bewerken
 – Kwaliteitscontrole

•	 Fiery Graphics Arts Package
•	 UV ES-1000 fotospectraalmeter

Opties
•	 SeeQuence Suite (optioneel voor gebruik 

door client)
•	 Fiery Graphic Arts Package Premium Edition 

 – Image Viewer
 – Preflight
 – Postflight
 – 2 Colour Print Mapping
 – Hot Folders, GA-filters

•	 Andere dan de UV ES-1000 fotospectraalmeter
•	 Beveiligingsoptie harde schijf
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