Opções do controlador para
impressoras a jato de tinta
Xerox Impika
®

®

Selecione o controlador certo para as
suas aplicações e para o seu ambiente
As aplicações que pretende realizar e os fluxos de trabalho que espera suportar
determinarão a escolha de controlador para a sua impressora de jato de tinta Xerox®
Impika®. Cada uma das opções de controlador que temos à disposição satisfaz
necessidades exclusivas, pelo que pode escolher o modelo ideal para a sua empresa.
Integre fluxos de trabalho PDF com o
Xerox® Impika® Controller

Otimização da produção transacional
com o Xerox® Impika® IPDS Controller

O Impika Controller dedica-se à preparação de
ficheiros PDF para impressão. O seu front end
simples proporciona resultados de muito alta
qualidade, fazendo dela o equipamento ideal
para impressores que procuram qualidade e
cor precisa.

O Impika IPDS Controller é um front end
digital de elevada performance, concebido
para operações de produção de impressão
clássicas com base em fluxos de elevado
volume transacionais.

Domine a cor das suas impressões rápida
e facilmente com o Colour Management
Toolkit, que inclui um utilitário de composição
intuitivo que lhe permite separar os planos
de cor dos seus ficheiros. Também pode
selecionar a resolução e o perfil ICC certo, de
modo a assegurar a melhor qualidade em
cada trabalho.
O Impika Controller é uma solução económica
que pode ser adaptada a dados estáticos
ou dados variáveis com pré-processamento
RIP sempre que for necessário um fluxo de
trabalho otimizado de tipo RIP uma vez,
imprimir vários. É compatível com todas as
impressoras de jato de tinta Impika.

Este controlador encontra-se otimizado para
impressão topo de gama IPDS™ e cumpre as
mais recentes normas no setor, para além de
suportar contentores PDF e os mais recentes
métodos de gestão de cor. As páginas são
calculadas no momento à velocidade da
impressora de jato de tinta Impika respetiva.
Configurável de modo a satisfazer
exatamente as suas necessidades de
performance e fluxo de trabalho, o Impika
IPDS Controller foi concebido para os
ambientes de impressão transacional IPDS
de elevados volumes mais exigentes, sendo
compatível com todas as impressoras de jato
de tinta Impika.

Obtenha uma performance de
referência com o servidor de
impressão Xerox® FreeFlow®
O servidor de impressão Xerox FreeFlow
é a combinação perfeita entre o suporte
de requisitos gráficos avançados dos fluxos
de trabalho PDF e as necessidades de
performance baseadas em IPDS.
Este controlador otimiza mais de 20 anos
de experiência no desenvolvimento de
ambientes de impressão transacionais e
de comunicações gráficas. A evolução da
tecnologia PDF, concretamente PDF/VT,
continua a colocá-la à frente dos fluxos de
trabalho transacionais, com a possibilidade
de RIP e de impressão de conteúdo PDF
dinâmico a velocidades de jato de tinta de
produção. A arquitetura RIP escalável do
servidor de impressão, juntamente com os
princípios de computação distribuída, significa
que dispõe de um controlador que irá crescer
consigo.
O servidor de impressão Xerox FreeFlow é
ideal para clientes que possuem um misto de
fluxos de trabalho PDF e IPDS para suportar
e é compatível com as impressoras de jato de
tinta Impika 24.

Opções do controlador para impressoras a jato de tinta Xerox® Impika®
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Nota: O Xerox® Impika® Controller e o Xerox® Impika® IPDS Controller podem coexistir no mesmo motor de impressão.
*Adobe ® PDF com certificação RIP e suporte APPE
** Certificação AFP/IPDS IS/3

Especificações do Xerox® Impika®
Controller

Especificações do Xerox® Impika®
IPDS Controller

Especificações do servidor de
impressão Xerox® FreeFlow®

• Hardware para PC

• Hardware de prateleira de servidor

• Hardware de prateleira de servidor

• Sistema operativo Windows Server

• Sistema operativo Windows Server

• Sistema operativo Solaris

• RIP baseado em Harlequin

• Certificação IPDS IS/3

• RIP PDF IPDS e com certificação Abobe

• RIP com velocidades abaixo das
classificadas pelo motor

• RIP às velocidades anunciadas

• RIP às velocidades anunciadas

• Compatível com os principais anfitriões
no mercado

• Compatível com os principais anfitriões
no mercado

• Suporta gestão de cor ICC

• Composição robusta e ferramentas de
gestão de trabalhos

• Composição intuitiva e ferramentas de
gestão de cor
• Utilitário de estimativa de tinta

• Suporta contentores de objetos de várias
páginas PDF e TIFF

• Utilitário de estimativa de tinta
• Cache de objetos inteiramente paralela
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