Xerox storformat
Docuwide Qcontrol
Kraftfullt
köhanteringssystem
Qcontrol är ett kraftfullt och användarvänligt
system som gör Xerox storformatsystem
ännu mer produktiva och användbara.
Qcontrol utgör ett komplement till processor
kraften hos styrenheten FreeFlow Accxes och
uppfyller samtidigt behoven hos hektiska
utskriftsmiljöer genom enkel och smidig
köhantering.
Kort sagt erbjuder Qcontrol ett gränssnitt
där du kan visa, styra och vidarebefordra
utskriftsjobb. Utskriftskön kan användas
i manuellt eller automatiskt läge och det
går att spara jobben om du vill skriva ut
dem igen senare.
Inget krav på dedicerad dator1 – Qcontrol
installeras smidigt och lätt. Det enkla
användargränssnittet gör att du kan dra
nytta av produkten direkt.

1

 et är inte nödvändigt med en dedicerad dator, men minimikraven måste
D
vara uppfyllda, se Systemkrav.

Viktiga funktioner
• Jobbredigerare – inbyggd jobbredigerare som används för att dra
och släppa nya och ändrade utskriftsjobb och visa alla filformat
som stöds i systemet
• Stöd för flera inkommande nätverks- och mappbaserade köer
• Stöd för Accxes kundverktyg – kunderna kan skriva ut med Accxes
kundverktyg direkt i Qcontrol-kön
• Automatisk/manuell kökontroll – jobb kan skrivas ut automatiskt
enligt först till kvarn-principen, turordnas manuellt eller utifrån
skrivna eller angivna parametrar
• Stöd för Accxes-styrenhet – stöd för direktutskrift från Accxesstyrenheter
• Stöd för flera enheter
• Jämn belastning – dela upp jobbkön på flera enheter
• Fjärrhantering av kön – med hjälp av Accxes kundverktyg
• Regelbaserade utskrifter – vidarebefordra jobb till en skrivare
med rätt funktioner
• Mellanutskrifter – avbryt utskriftsjobb och gå före med högpriori
terade jobb
• PostScript-drivrutin till klienter – PostScript-drivrutin till kund-datorer
med Microsoft Windows och Apple Macintosh-datorer
• Stöd för skrivare från tredje part – skriver ut till alla enheter med
Windows-drivrutin
• Automatisk identifiering av färgjobb – färgdokument
vidarebefordras till skrivare med färgfunktion
• Jobbredovisning – håll koll på alla jobb och debitera avdelningar
eller externa kunder
• Filkonvertering – konvertera filformat för arkivering eller distribution
• Elektroniska utdata – automatisk elektronisk distribution
• Stöd för 7142 – stöd för utskrifter på färgskrivaren Xerox 7142 för
CAD-ritningar

Specifikationer för Xerox storformatslösning Docuwide Qcontrol
Systemkrav

En kort titt på fördelarna

• Minst Pentium 4 1.2 GHz
• Microsoft Windows 2000, XP eller Vista
med senaste Service Pack
• 200 MB ledigt hårddiskutrymme för
installation
• 2 GB ledigt hårddiskutrymme för drift
• 1 GB RAM-minne
• CD-ROM-enhet för installation
• Minst 1 024 x 768 skärmupplösning
• Konfigurerat nätverksgränssnitt
Obs! Du måste ta hänsyn till behovet av
minne hos andra program på värddatorn
när du planerar att använda Qcontrol.
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Stöd för skrivare från tredje part







Automatisk identifiering av färgjobb







Jobbredovisning







Automatisk konvertering av filformat







Elektroniska utdata (e-post eller fil)







Stöd för 7142







Funktionstabell

PostScript-drivrutin för klientdator

(1) PostScript-utskrifter stöds endast på skrivare som är kompatibla med Freeflow Accxes och har PostScriptfunktionen installerad.
(2) Stöder PostScrips-utskrifter på Xerox 7142 och skrivare som är kompatibla med Freeflow Accxes och har
PostScript-funktionen installerad.
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