Xerox Wide Format
Docuwide Qcontrol
Controlo potente da gestão
da fila de impressão
O Qcontrol é uma aplicação potente e no
entanto fácil de utilizar, que acrescenta uma
nova dinâmica à produtividade e versatilidade
dos equipamentos Xerox de grandes formatos.
O Qcontrol complementa as capacidades de
processamento do controlador Accxes, ao
mesmo tempo que satisfaz as exigências de
um ambiente de impressão movimentado,
com a conveniência simples obtida a partir
da gestão da fila de impressão.
O Qcontrol fornece muito simplesmente uma
interface onde são apresentados, controlados
e direccionados os trabalhos de impressão.
A fila de impressão pode ser usada em modo
manual ou automático, podendo os trabalhos
ser gravados para reimpressão posterior.
Sem necessitar de um PC dedicado1, o
Qcontrol é implementado sem grandes
complicações. Graças à sua operação simples,
os benefícios são rapidamente realizados.
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E mbora não seja necessário um PC dedicado, devem ser satisfeitas as
especificações mínimas, conforme indicado nos Requisitos de Sistema.

Principais Funções
• Editor do trabalho – editor de trabalhos integrado para criar e
alterar trabalhos com operação simples “arrastar e largar” além da
visualização de todos os formatos de documentos suportados
• Suporta várias filas de entrada da rede e filas baseadas em pastas
• Accxes Client Tools suportadas – os clientes podem imprimir
utilizando as ferramentas Accxes directamente na fila Qcontrol
• Controlo Automático/Manual da fila – Os trabalhos podem ser
impressos automaticamente sendo o primeiro a entrar o primeiro
a ser impresso, classificados manualmente ou, dependendo de
parâmetros, serem impressos ou retidos
• Suporte ao controlador Accxes – suporte directo aos controladores
Accxes
• Suporta vários equipamentos
• Equilíbrio do volume de trabalho – divide a fila de trabalhos por
vários equipamentos
• Gestão remota da fila de espera – utilizando ferramentas do Accxes
• Impressão baseada em regras – direcciona os trabalhos de acordo
com as capacidades da impressora
• Interrupção de trabalhos – interrompe os trabalhos de impressão,
imprimindo o de maior prioridade
• Driver Postscript – driver de impressão Postscript para Windows
e workstations Apple Mac
• Suporte a impressoras de terceiros – imprime para qualquer
equipamento com um driver Windows
• Detecção automática de trabalhos a cores – direcciona documentos
a cores para impressoras com capacidade para imprimir a cores
• Contabilização de trabalhos – mantém um registo de todo o
trabalho e atribui custos a departamentos ou clientes externos
• Conversão do formato de ficheiro –- converte o formato do
documento para arquivo ou distribuição
• Saída electrónica – distribuição electrónica automatizada
• Suporte 7142 – Suporta impressão para a impressora CAD a cores
Xerox 7142

Especificações da Solução Xerox Docuwide Qcontrol Wide Format
Requisitos do Sistema
• Pentium 4 1.2 GHz ou superior
• Windows 2000, XP ou Vista com os
mais recentes service packs
• 200MB de espaço disponível no disco
para instalação
• 2GB de espaço disponível no disco
para operação
• 1GB de RAM
• Unidade de CD-ROM para instalação
• Resolução do ecrã 1024 por 768 ou
superior
• Interface de rede configurado
Nota: Os requisitos de memória para
outras aplicações no PC host devem ser
tidos em conta quando considera a
utilização do Qcontrol.
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Suporte a impressoras de terceiros
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Descrição da função

Driver postscript do cliente

(1) A impressão Postscript é apenas suportada em impressoras com Freeflow Accxes activado e com a
função postscript instalada.
(2) Suporta impressão postscript no Xerox 7142 e em impressoras com Freeflow Accxes activado e com
a função postscript instalada.
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