
Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

voor de Xerox® D95A/ D110/D125 
Copier/Printer
Bereik weergaloze productiviteit met de 
automatisering van de workflow en innovatieve 
Fiery-technologie. Met deze toonaangevende 
combinatie kunt u professioneel afgewerkte 
documenten maken waarmee u de aandacht 
op u vestigt en nieuwe klanten kunt winnen.
Maximaliseer de productiviteit en minimaliseer 
de doorlooptijd
Met Fiery SmartRIP-technologie optimaliseert u de doorvoer bij het 
afdrukken van Microsoft® Office en Adobe® PDF-documenten. Met 
geavanceerde hulpprogramma’s voor opdrachtbeheer beschikken 
operators over de nodige opties om opdrachten te versnellen en 
plannen om zodoende knelpunten te voorkomen en de tijd dat 
het apparaat niet bruikbaar is te beperken. Met functies voor 
geautomatiseerde opdrachtverzending zoals Hot Folders en Virtuele 
printers beperkt u de insteltijd voor opdrachten, automatiseert u 
handmatige taken en vermindert u terugkerende workflows.

Beheer alle printers in uw bedrijf
Met het Fiery Command WorkStation® is gecentraliseerd opdracht-
beheer mogelijk, op alle Fiery-servers in het netwerk, of het nu om 
kleur of zwart/wit gaat. U kunt het Command WorkStation ook op 
afstand gebruiken voor het beheren van opdrachten vanuit Windows® 
en Macintosh®-clients – met een gebruikersinterface die voor iedereen 
gemakkelijk is (gebaseerd op intuïtie), van kantoorpersoneel tot ervaren 
operators. 

Optimale afdrukkwaliteit
Fiery-servers evenaren de resolutie van uw afdrukmechanisme en 
bieden extra functies voor de hoogste afdrukkwaliteit. Beeldeffening 
zorgt voor betere overgangen tussen kleuren als u objecten met 
vloeiende schaduwen en verlopen afdrukt. Met de functie Text/Graphics 
Quality (Kwaliteit tekst/grafische afbeeldingen) worden de randen 
van tekst en grafische beelden aangescherpt, en zo worden tekst en 
lijntekeningen scherper en vloeiender (minder rafelige randen).

Xerox® D95A/D110/D125 Copier/Printer  
Serverspecificaties

Met Black Custom Screening (Zwart aangepast raster) hebben 
gebruikers meer invloed op de halftoonafdrukken, zodat u ander 
drukwerk zoals kranten kunt nabootsen. Hiermee beperkt u ook 
bandvorming (strepen) die u in sommige elementen kunt zien tot 
een minimum. De optionele ImageViewer for Black and White 
(Beeldweergave zwart/wit) is een plug-in waarmee operators een 
afdrukvoorbeeld in volledige resolutie kunnen zien, zodat ze precies 
weten hoe de afdruk er uit zal komen te zien – zo wordt tijd bespaard, 
verspilling bestreden en worden afdrukfouten voorkomen. Het is 
daarmee ook mogelijk om de tooncurve voor zwart aan te passen, 
en om deze tooncurve te kopiëren naar andere opdrachten of 
afdrukmechanismen. Zo kunt u lange afdrukwerkzaamheden verdelen 
over enkele afdrukmechanismen, in de wetenschap dat de uitvoer 
consistent blijft. 

Verwerk complexe opdrachten snel en gemakkelijk
Met de Fiery server kunt u communicatie een persoonlijk tintje 
geven via Fiery FreeForm en alle toonaangevende VDP-indelingen 
(variable data printing, afdrukken met variabele gegevens) 
ondersteunen. Produceer snel en zonder enige moeite professionele, 
afgewerkte afdrukken met de katernmodule en Fiery VUE. U kunt 
uw arbeidsintensieve documentcompositie- en inslagschema’s 
eenvoudiger maken, stroomlijnen en automatiseren met de opties 
SeeQuence Compose en SeeQuence Impose van Fiery.

Automatisering met naadloze integratie
De Fiery JDF-technologie fungeert als toegangspoort tot EFI™-
oplossingen en "Fiery-enabled"-oplossingen, zodat u opdrachtgegevens 
sneller en efficiënter binnen uw systeem kunt verplaatsen.

Door gebruik te maken van Fiery-servers en het Fiery Command 
Workstation bereikt u een nieuw niveau van procesverbetering. Ook de 
naadloze aansluiting op Xerox® FreeFlow® voor het automatiseren van 
de workflow kan hiertoe worden gerekend.

Fiery-servers ondersteunen ook Adobe® PDF Print Engine voor een 
‘native’ (zonder conversies) end-to-end PDF-workflow, zodat u de 
consistentie en flexibiliteit van ontwerp tot afdrukken kunt verbeteren.
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Hardware/platform
• EFI® Fiery® System 10-software
• Intel® Pentium™ E5300-processor
•  Snelheid: 2,60 GHz
•  Harde schijf: 250 GB SATA
• RAM: 2 GB
• Windows® 7 Professional (FES) 64-bit
•  Specificaties software/leverancier: Fiery® System 

10-software
•  USB-poorten: 4 achter, 1 voor
•  CD/DVD-RW

Afdrukkwaliteit Fiery
•  Beeldeffening Fiery
•  Afdrukkwaliteit Fiery
•  Kwaliteit tekst/grafische afbeeldingen Fiery
•  Black Custom Screening (Zwart aangepast raster)
•  Fiery ImageViewer for Black and White 

(Beeldweergave zwart/wit)
•  Met de instelling voor Optical Form (Optische 

vorm) bereikt u dat scanners alleen de beoogde 
merktekens herkennen op OMR-formulieren.

Productiviteit en workflow
•  Dankzij de gelijktijdige verwerking, RIP en 

spooling van bestanden zijn deze zeer snel klaar 
om gedrukt te kunnen worden.

•  Integratie met Xerox® FreeFlow® Workflow-
collectie

•  Ondersteuning van Adobe® PDF Print Engine 2, 
met native end-to-end PDF-workflows

•  Native Fiery JDF integreert creatieve oplossingen, 
productieoplossingen en oplossingen m.b.t. 
managementinformatie, waardoor het digitale 
productieproces sneller en efficiënter verloopt

•  Met Fiery Command WorkStation 5.3 hebt u de 
workflow op een intuïtieve en productieve manier 
onder controle zowel vanaf lokale, als vanaf 
externe Mac®- en PC-clients

•  Geavanceerd opdrachtbeheer met 
productie functies zoals afdrukken plannen, 
afdrukopdrachten afbreken bij conflict, afdrukken 
forceren, proefafdruk maken  en documenten 
snel samenvoegen

•  Fiery Hot Folders voor PC en Mac. Bij de PC-versie 
zijn Microsoft®-filters inbegrepen; automatische 
samenvoeging van JPG-bestanden om 
fotobrochures en contactvellen te maken

•  Virtuele printers automatiseren de 
opdrachtverzending vanuit de applicatie.

•  Scannen in vier kleuren ondersteunt het ophalen 
van de scan uit het afdrukmechanisme

•  Katern afdrukken, selecteer het aantal pagina's in 
een katern en het aantal sets

•  Hiermee worden automatisch bestanden met 
ingebedde SPD-commando's (Set Page Device) 
afgedrukt 

•  Met Sequentieel afdrukken zorgt u ervoor dat de 
opdrachten worden uitgevoerd in de volgorde 
van ontvangst (FIFO, first-in, first-out). 

•  Direct Mobile Printing voor Apple iOS-apparaten

Documentvoorbereiding
•  Met afbeeldingen begeleidt Fiery VUE u bij het 

maken van documenten via intuïtief te gebruiken 
functies voor opmaak en afwerking

•  Katernmodule zorgt voor foutloze inslagschema’s 
vanuit de Fiery-driver 

•  Fiery SeeQuence Compose biedt visuele 
documentvoorbereiding en afdrukken op 
tabbladen

•  Fiery SeeQuence Impose biedt visuele 
paginarangschikking met Door de gebruiker 
gedefinieerd afwerkformaat voor meer controle 
over inslagschema’s

Variable Data Printing (VDP)
•  Record Level Finishing van VDP biedt u de 

mogelijkheid om opdrachten met variabele 
gegevens op recordniveau af te werken

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

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

•  VDP Resource Manager met weergave van 
miniatuurafbeeldingen

•  Ondersteunt de volgende indelingen:
− PDF/VT-1
− PPML 2.2
− Fiery FreeForm™
− VI Compose® 10
− Creo VPS

Ondersteuning van bestandsindelingen
• Adobe PostScript (PS)
• PDF (v1.3-v1.7)
• PDF/X
• EPS
• TIFF v6
• JPEG

Netwerkomgevingen/protocollen
• TCP/IP
• AppleTalk®

• Point and Print
• Bonjour Support
• SNMP
• Port 9100 BiDi
• IPP
• FTP printing (afdrukken via FTP)
•  SMB-printerdeling (via TCP/IP)
• Afdrukken via e-mail
• Network Time Protocol
•  IPv6 support

Beveiligingsfuncties
Gegevensbescherming:
• IPsec 
•  Met Secure Erase overschrijft u het bestand drie 

maal tijdens het verwijderen van de opdracht
•  Codering van cruciale gegevens
•  Verwijderbare harde schijf (optioneel)
•  Backup en herstel
•  Fiery Clone Tool zorgt dat de Fiery binnen enkele 

minuten weer in productie is.

Netwerkbescherming
•  Windows 7 Pro FES zorgt voor beter beveiligde  

omgeving
• IP-filtering
• Ondersteuning van 802.1x
• MAC-filtering
• Poortblokkering
• SSL-ondersteuning
• Certificaatbeheer
• Zelf-ondertekend certificaat
• Gebruikersverificatie via LDAP

Afmetingen/gewicht
• Fiery Controller

– Hoogte: 463 mm
– Breedte: 140 mm
– Diepte: 344 mm
– Gewicht: 5,58 kg

• Fiery-staander
– Hoogte: 929,5 mm
– Breedte: 600 mm
– Diepte: 680 mm
– Gewicht: 23,6 kg

Elektrische voeding
•  Automatisch schakelen: 100-240 V, 60/50 Hz 

voor algemeen gebruik
•  Processor: 100-240 V, 60/50 Hz, 3 A
•  Opgenomen vermogen: 88 W
• BTU/uur: 300

Opties
•  Fiery geïntegreerd werkstation: Staander, GUI-kit 

(plat scherm van 19 inch, toetsenbord en muis)
•  Fiery ImageViewer for Black and White 

(Beeldweergave zwart/wit)
• Fiery SeeQuence Suite
• Fiery SeeQuence Compose
• Fiery SeeQuence Impose
• Verwijderbare harde schijf 
•  Fiery Hub Kit voor rechtstreekse toegang 

tot netwerk
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