Servidor de Impressão Xerox FreeFlow
®

®

para a Xerox Versant 80 Press
®

®

Qualidade - compatível com resolução Ultra HD
A fusão mais sofisticada de workflow
O Servidor de Impressão FreeFlow, oferece uma extraordinária
empresarial e de produção, surge com o
®
qualidade de imagem Ultra HD, combinando 1200 x 1200 RIP com
Servidor de Impressão FreeFlow para a Xerox
a nossa verdadeira resolução de 2400 dpi para criar trabalhos nítidos
Versant Press. O Servidor de Impressão
em cada página. Ao combinar trabalhos em HD e certificações
da indústria da PANTONE, GRACoL e Fogra com o nosso extenso
FreeFlow oferece capacidades ao nível da
conjunto de controlos de gestão de cor Xerox temos a capacidade
produção, tal como uma robusta gestão da
de atingir novas dimensões em qualidade e consistência dos
fila de impressão e compatibilidae com Adobe® trabalhos.
PDF Print Engine® ao mesmo tempo que honra
Automatização - consiga fazer mais
todas as capacidades que a impressora tem
Os documentos e os workflows são cada vez mais complexos
para oferecer.
enquanto que os tempos de execução estão a diminuir. A capacidade
®

para conseguir realizar trabalhos fantásticos atempadamente, nunca
foi tão importante. Com o Servidor de Impressão FreeFlow, obtém
capacidades totais de produção e de desempenho. Faça alterações
de última hora aos seus trabalhos, tal como imposição e correções
de cor, sem ter que gastar tempo a contactar de novo o cliente. Uma
fila de impressão robusta e a funcionalidade da gestão, ajudam
a preparar a impressão rapidamente. E quando chega a altura de
imprimir, os nossos mais recentes avanços em caching e computação
descentralizada, oferecem um desempenho de RIP de referência.

Simplicidade - para o ajudar a realizar mais
trabalhos
Com o Servidor de Impressão FreeFlow é mais fácil obter ótimos
resultados, sempre. Para o operador ou utilizador casual, a interface
de utilizador (UI) é intuitiva e pode ser personalizada para suportar
as atividades que realiza mais frequentemente.. E quando se trata
de alterações de última hora, pode fazê-las sem esforço na IU numa
página, num trabalho ou num nível da fila.

Servidor de Impressão Xerox® FreeFlow® para a Xerox® Versant® 80 Press
Hardware/Platforma
• DELL™ OptiPlex™ XE2
• Tipo de processador: Intel® Core™ i7
4770S 3,1 GHz
• Disco rígido: Dois 500GB 3,5 polegadas
SATA
• Memória: 32GB de memória
• Sistema operativo: Solaris® 10
(Atualização 11)
• Portas: 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, 1 série
• Portas 10/100/1000Base-T Ethernet
• Visor: Ecrã quadrado de 19"
• Espectrofotómetro opcional X-Rite® i1
• DVD-ROM/DVD-RW

• Capacidades alargadas de gestão de
trabalhos por página, trabalho e níveis da
fila
• Preflight, pré-visualização e prova virtual
para exatidão do trabalho
• Compatível com arrastar e largar para hot
folder em Windows®, Macintosh®, Linux®
e UNIX®
• Compatível com ticket de trabalho JDF
• Servidor de Impressão Remoto para
gestão remota da frota
• Programação de páginas de excepção
permite alterações de última hora ao
trabalho no servidor
• Layout/Imposição standard

Tecnologia Xerox® ConfidentColour

Suporte ao Cliente e Remoto

• Resolução de rendering a 1200 x 1200 x 8
• Ferramentas de gestão de cor de fácil a
especialista
• Compatível com o Pacote de Desempenho
da Versant 80 opcional que inclui
ferramentas de gestão de cor Automated
Colour Quality Suite (ACQS)
–– Calibração automática e perfil de
destino através do espectrofotómetro
inline da impressora
–– Agendamento da calibração
automática
–– Perfis avançados - o alvo de perfil
otimizado permite uma maior exatidão
no perfil da impressora
• Compatível com workflow ICC e
DeviceLink
• Rendering Intent Programming por
espaço de cor e tipo de objeto
• RGB otimizado e emulação de cor spot
• Com licença da PANTONE® e
correspondência de cores spot
• Principais emulações de cor, tal como
GRACoL, SWOP, Euroscale, Fogra, Japan
Colour
• Ferramentas fáceis de correção de cor
integradas no Tone Reproduction Curve
(TRC) Editor
• In-RIP trapping, anti-aliasing, overprinting
e meios tons selecionáveis
• Editor intuitivo de cores spot para
correspondência de cores spot
• Opção para licença de fluxo de dados
APF/IPDS™

• Escolha de drivers de impressão
–– Compatível com Xerox® Global Print
Driver®
–– Drivers de impressão Xerox® repletos de
funcionalidades
–– Microsoft® Windows Vista® SP2,
Server 2008, Server 2012, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
–– Apple® Macintosh OS: 10.8-10.10
• Adobe PostScript® Printer Descriptions
(PPD)
• Compatível com submissão do browser
HTTP e HTTPS
• IPP para submissão de trabalhos e estado
do sistema
• Suporte a IPv4 e IPv6 (suportado dual
mode)
• Suporte nativo JDF/JMF
–– Reenvio de um só IP/porta
(predefinição)
–– IP duplo (opção)

Produtividade e workflow
• Tecnologia de RIP Paralelo proporciona
desempenho de alta velocidade
• Compatível com Adobe® PDF Print
Engine®
–– RGB to Black para Texto/Gráficos
–– Transparência ao vivo
–– Adobe Common Rendering Engine

Impressão de dados variáveis
• Xerox® VIPP®, Line Mode, Database Mode,
Native PPML v2.2 Graphic Arts
• Suporte PDF/VT
• Opção de dados transacionais IPDS
• Arquitetura de cache dinâmica
• Compatível com formulário de fundo
colorido

Formatos de ficheiro suportados
• Adobe PostScript Level 1, 2, 3
• Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X 1a,
3, 4
• TIFF, PCL®5c, PCL6XL, EPS, PDF/VT, JPEG
opção
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Ambientes de rede/Protocolos
• TCP/IP, IPP
• DHCP
• Suporte SNMP MIB II para ferramentas
administrativas de terceiros

Funções de segurança
• Quatro perfis de segurança do sistema
(com opção de perfil de segurança
personalizado)
• Perfis de segurança do utilizador
totalmente personalizáveis
–– Ativação/desativação independente
dos protocolos
–– Definições opcionais de encriptação do
algoritmo
–– Ativação/desativação de dispositivos
de armazenamento USB
–– Ativação/desativação de escrita CD/
DVD
• Modos de submissão de trabalhos
encriptados
• Filtro de acesso ao endereço
• Controlo do Acesso personalizado
para funções de gestão do trabalho
(compatível com PCI e PII)
• Configuração de password forte e fim de
validade da password
• Ferramenta de configuração de
segurança SNMPv3

Dimensões/Peso
• Servidor de Impressão
–– Altura: 360 mm
–– Largura: 175 mm
–– Profundidade: 417 mm
–– Peso: 9,4 kg
• Armário opcional
–– Altura: 946 mm
–– Largura: 718 mm
–– Profundidade: 629 mm
• Potência
–– Tensão: 5 A a 110 VAC e 2,5 A a
220 VAC
–– Energia: 365 W

Aprovação por Entidades
Reguladoras

Satisfaz ou excede os seguintes requisitos:
• Segurança – UL 1950, CSA C22.2
No. 950, TUV EN60950
• RFI/EMI – FCC Class A, DOC Class A,
EN55022 Class A, EN 61000-3-2
• Imunidade – EN50082-1
• Marca CE

