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מכונת הדפוס Xerox® DocuColor 8080 עם הדיו היבש בעל “הברק הנמוך” מפיקה 
 הדפסות בגימור מט נעים, שנראה נהדר בכל דף. 

DocuColor 8080, על צבעיה הניטרליים המאוזנים, הצללים וההדגשים המפורטים 
ועיבוד התמונה האיכותי,  יכולה להלהיב את הלקוחות שלך באמצעות התחושה והמראה 

היוקרתיים של דפוס אופסט, המושגים במהירות ובקלות של הדפסה דיגיטלית. הטכנולוגיה 
הממוכנת והרציפה של כיול הצבעים מבטיחה, שמכונת הדפוס DocuColor 8080 תעניק 

לך צבעים עקביים והדירים ביותר המאפשרים להפיק תמונות באיכות הגבוהה ביותר.

כדי לעזור לך להפיק יותר עבודות בכל יום, 
מכונת הדפוס DocuColor 8080 פועלת עם 

כל משקלי הנייר בקצב של 80 דפים בדקה. 
הדפס עבודות פשוטות בנייר רגיל או עבודות 

מורכבות בנייר במשקל כבד במהירות ובאמינות. 
עם DocuColor 8080, עבודות רבות יותר 

עוברות באופן חלק במכונת הדפוס ומצטברות 
לדפים נוספים שתוכל לחייב עבורם בסוף החודש.

צמצם עלויות על ידי מינוף יישומי 
הפרודוקטיביות המותאמים אישית שלנו – 

המאפשרים לך להגביר את היעילות ולהפוך 
זרימות עבודה לאוטומטיות. הפוך את העבודות 
 VI on המותאמות שלך לאוטומטיות עם חבילות
the Fly. פשט את הגדרת העבודה עם חבילות 
Setup and Go לכרטיסי ביקור, גלויות, לוחות 
שנה, עלונים ועוד. שחרר צווארי בקבוק נוספים 

בעזרת חבילות One-Touch, המאפשרות 
להפוך פעולות קדם-דפוס שגוזלות זמן רב 

לאירועים ללא מגע, אשר מתרחשים תוך שניות 
במקום דקות או שעות.

קדם את צמיחת העסק שלך עם חבילת ‘כלי 
פיתוח עסקיים’ ובסיוע מומחי הפיתוח העסקי 

שלנו. בין אם מדובר בהכשרת עובדים, עיצוב 
יישומים, שיווק או אפילו בהגדרת מבנה תמחור 
אישי מבוסס -  אנחנו יכולים לעזור לך בכל שלב 

ושלב.
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צבע טוב יותר – מהר יותר
מכונת הדפוס DocuColor® 8080 כוללת את חבילת איכות הצבעים האוטומטית )ACQS( על 
הספקטרופוטומטר המובנה שלה, שמאפשר לתרגם זמן לרווח, לשפר את האיכות ולהגביר את 

העקביות – וכך מסייע לך להפוך לשותף “שאי אפשר בלעדיו” עבור הלקוחות שלך. תכנון המכונה 
מבוססת על מיכון מובנה של תהליכים, שמטרתו לספק דיוק בצבעים והדירות בין משימה למשימה, 

בין מפעיל למפעיל או בין התקנים מרובים במהירות ובקלות, תוך הגדלת הפרודוקטיביות וזמן הדפוס 
הזמין.

ספקטרופוטומטר יחיד, שלל שיפורים בפרודוקטיביות
מכונת הדפוס DocuColor 8080 הדיגיטלית – וכלי שיפור איכות התמונה שלנו – מבוססים על 

ספקטרופוטומטר מובנה פנימי. חבילת איכות הצבעים האוטומטית - או ACQS – היא ערכת כלים 
לניהול צבעים שמשתמשת בנתונים המועברים מהספקטרופוטומטר כדי לשפר את דיוק הצבעים 

וההדירות. על-ידי הצבת הספקטרופוטומטר המתקדם בתוך נתיב הנייר ועל-ידי מיכון תהליכים כגון 
כיול, כיול צבעי ספוט וקביעת פרופילים, מכונת הדפוס DocuColor 8080 משפרת באופן דרמטי את 

זרימת העבודה, מגבירה את הפרודוקטיביות הכוללת ומסייעת להגדיל רווחים.

צבעי ספוט – פישוט ההגדרה
לקוחות שמפעילים יישומים כגון חומרים שיווקיים ודיוור ישיר רגישים לעקביות צבעי הספוט בסמלילים 
או במותגים ארגוניים ועבור רבים מהם היכולת של ביצועים חוזרים היא קריטית ממש כמו הדיוק - אם 

לא חשובה ממנו. שרת ההדפסה ®FreeFlow של ®Xerox מבצע כיול צבעי ספוט כדי לכוונן אותם 
בהתאם ליעדי התייחסות רשמיים )מאושרי ®PANTONE( ובכפוף לרמת איכות מוגדרת משתמש. 
השרת קורא באופן אוטומטי את נתוני מנוע ההדפסה ומשנה את מרשם ה-CMYK עבור כל צבע 

ספוט, כדי למזער את סטיית הצבעים אל מול ערך ההתייחסות ומתוך מטרה לספק תפוקה איכותית 
ומדויקת להפליא.

יצירת פרופילים מתקדמת – והכול בלחיצת כפתור
יצירת הפרופילים המתקדמת יוצרת באופן אוטומטי פרופיל יעד תואם ICC שהוא מעולה ומותאם 

אישית ליישומים תלויי צבע, כגון תמונות הדורשות רמת דיוק גבוהה בצבעים, ריבוי פרטים ומראה 
נעים. היא ממפה תמונות מקור מסוג RGB ו-CMYK בהתאם לתפוקה דמוית דפוס - ומקלה על חיקוי 
המרווחים בין צבעי המקור ועל הפקת צבע מדויק יותר. יצירת הפרופילים המתקדמת מאפשרת עיבוד 

בכפוף בתקני לתקני צבע תעשייתיים המקובלים בתעשייה, כגון Fogra ו-GRACoL, ומבטיחה הפקת 
צבעים מרהיבים.

כיול אוטומטי
מינוף הספקטרופוטומטר המובנה שמשולב 

בנתיב הנייר מאפשר להפחית את כמות 
המשימות הידניות של תחזוקת הצבעים, 

אשר גוזלות זמן רב, ולהפוך אותן לפונקציות 
המופעלות בלחיצת כפתור ומספקות איכות 

תמונה מרהיבה ועקבית. על ידי יצירת כתמי 
צבע על גיליונות יעד, רישום הגיליונות באופן 
המאפשר קריאת כתמים באופן מדויק, עיבוד 

נתונים ונקיטת הפעולות המתאימות, ניתן 
לצמצם את זמן ההשבתה ולהפוך משימות 

מאומצות של תחזוקת צבע לאוטומטיות. 
על ידי ייעול משימות כיול, אננו מקצרים את 

זמני חוסר הפרודוקטיביות של המדפסת 
ומקדמים סבבי עבודות מהירים המתבצעים 

במועד. שרת ההדפסה FreeFlow מספק 
פרודוקטיביות רבה עוד יותר. אנו מאפשרים 

תזמון אוטומטי וכך מסייעים למפעיל להקדיש 
את זמנו לייצור ולא לתחזוקת הצבעים, תוך 

מניעת שגיאות אנוש פוטנציאליות ומתן 
אפשרות למפעילים להתמקד בהפעלת 

משימות ההדפסה.

ספקטרופוטומטר מובנה

כיול אוטומטיצבעי ספוט יצירת פרופילים מתקדמת
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מודול הזנת נייר מורכב 
משני מגשים של 2,000 
גיליונות ומאפשר להריץ 
נייר במשקל קל או כבד, 

בטווח שבין 60-300 גרם 
למ”ר. ניתן להוסיף מודול 
הזנה משני כדי להרחיב 

את קיבולות הנייר עד לסך 
כולל של 8,000 גיליונות, 
התומך בביצוע משימות 

עם עד ארבעה סוגים 
שונים של נייר.

הגדרת נייר מותאמת 
אישית מאפשרת לך 

ליצור, לאחסן ולאחזר 
פרופילים ייחודיים של 

נייר, המתבססים על 
מאפייני נייר שניתן 

להשתמש בהם שוב ושוב.

תכנות מצבים
מצב לכל המשקלים 	 

המאפשר הרצה מהירה 
של 80 דפים בדקה 

 ,A4 בעת שימוש בדפי
ללא קשר למשקל הנייר 

וסוגו.
מצב נייר מעורב ממטב 	 

את מהירות התפוקה 
עבור משימות עם 

משקלי נייר מעורבים.

מנועים ללא תמסורת 
גיר )gearless( מספקים 

עקביות באיכות התמונה 
הכוללת.

יישור בהתאמת הלקוח 
כולל בקרה אלקטרונית על 

השיפוע, הניצבות וכוונון 
הקצה המוביל, לשמירה 

על רישום בסבילות 
מוקפדת.

נתיב הנייר, הכולל נתיבי 
פלדת אל חלד להדפסת 

היפוך ודופלקס, ממלא 
תפקיד חשוב בכל הנוגע 
לתמיכה באיכות תמונה 

מדודה ובהבטחת אמינות 
ומהירות. ההגדרות 

שניתנות להתאמה אישית 
על-ידי הלקוח מאפשרות 
לכוונן את מיקום התמונה.

דיו יבש עם “ברק 
נמוך” לטעינה במהלך 

ההפעלה משפר את 
הפרודוקטיביות, כיוון שאין 

צורך לעצור את פעולתה 
 DocuColor 8080-של ה
בעת טעינת דיו יבש. הדיו 
שבמאגר מספיק להפקה 
של עד 5,000 תדפיסים, 

תוך טעינת מחסניות 
חדשות של דיו יבש.

קידום הפרודוקטיביות מבפנים החוצה.

 DocuColor® בנויה להפקת עבודות רבות יותר. הפלטפורמה שבבסיס מכונת הדפוס
8080 זכתה לאלפי התקנות ברחבי העולם, אשר מפיקות מיליארדי דפים מדי שנה. היא 
 בנויה על טכנולוגיית תמונות חדשנית ומובילה בתעשייה, שעל ביצועיה המוכחים העסק 

שלך יכול לסמוך.
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דימות ברזולוציה 
גבוהה עם טכנולוגיית 

VCSEL חדשנית בעלת 
32 קרני לייזר, לכתיבה 

מהירה של נתונים 
 x 2400 ברזולוציה של

.2400 dpi

מכלול הניקוי של 
Corotron מספק ניקוי 
 Corotron קל של חוטי

ומבטיח איכות תמונה 
גבוהה באופן עקבי.

ספקטרופוטומטר מובנה 
הופך את כיול מכונת 

הדפוס לאוטומטי ומספק 
צבע מדויק ויציב, התאמה 

 PANTONE לתקני
ופרודוקטיביות משופרת.

מיישר נייר אוטומטי 
לחלוטין מספק איכות 

תפוקה עקבית ואמינה. 
ההגדרות הניתנות 
לתכנות מאפשרות 

להגדיר פרמטרים עבור 
סוגי נייר  ספציפיים וכך 
מבטיחות תפוקה חלקה 

ומוכנה לגימור.

עורם נייר אופציונאלי 
בקיבולת גבוהה מספק 
יכולות הערמה בהיקפים 

גדולים על ידי תמיכה 
בכל סוגי הנייר, ללא קשר 

לגודל ולמשקל. משקל 
ערמה מרבי לעגלה הוא 

45 ק”ג.

מערים/שדכן נייר 
אופציונאלי משפר את 

הפרודוקטיביות באמצעות 
יכולת ההידוק של עד 50 

גיליונות במשקל 90 ג’ 
למ”ר.

89101112

 Xerox Productivity Plus
הדרכה זו מכשירה את המפעילים לביצוע משימות בסיסיות, במטרה להבטיח המשך פעולה תקינה של מכונות הדפוס ועמידה בלוח הזמנים של 
ההתחייבויות ללקוח. שלבים בסיסיים אלה לא דורשים מיומנות מיוחדת. למידה וביצוע של מספר פעילויות תחזוקה שגרתיות, כגון ניקוי חיישנים 

והחלפת מסננים, יאפשרו לך להבטיח שזמן הפעולה התקינה של הציוד יהיה מרבי.
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מגוון שרתים לבחירתך.

מצא את מה שאתה צריך. מכונת הדפוס DocuColor® 8080 הדיגיטלית מעניקה לך 
את היתרון של אפשרות בחירה בין שלושה שרתי דפוס מבוססי רשת. כל אחד מהם 

משלב ניהול צבעים מעולה עם ממשק ידידותי למשתמש, מפיק צבעים דיגיטליים מרהיבים 
ומשתלב בצורה חלקה בסביבת ההדפסה שלך.

Xerox® של FreeFlow® שרת הדפוס
שרת צבעים זה הוא מהיר ביותר, חזק וקל 

 ConfidentColor לשימוש, כולל את טכנולוגיית
ומספק ניהול צבעים משופר ויכולות ייצור דיגיטלי 

לפי דרישה. תכונות מובנות כגון תכנות חריגה 
מדפים, העברת עבודות ותורי הדפסה ניתנות 

להתאמה אישית ומקלות במידה ניכרת על ניהול 
העבודות.

שרת הדפוס EX של ®Xerox, מופעל 
Fiery® על ידי

לשרת הדפוס EX יש תכונות חדשות ומשופרות, 
 ,Adobe של PDF כגון תמיכה במנוע הדפסת

המאפשרות הדפסת תמונות מורכבות ומרהיבות 
עין ושילובן בעבודות הדפוס שלך. כלים עשירים 

לניהול צבעים של ®ColorWise מאפשרים לייצר 
תפוקה מדהימה באופן עקבי, ללא קשר לניסיון 

המשתמש בתחום ניהול הצבעים

שרת הדפוס CX של ®Xerox, מופעל 
 Creo® על ידי

שרת הדפוס CX הוא הרבה מעבר לפתרון 
המספק תפוקה צבעונית מרהיבה. שרת צבעים 

זה משלב כלי ניהול צבעים שמפיקים צבעים 
דיגיטליים משובחים בצד זרימת עבודה, אשר 

משתלבת באופן חלק בסביבת האופסט או 
בסביבה המשוכללת של צבעים דיגיטליים.

פתרונות לזרימת העבודה

יישומי פרודוקטיביות

Xerox מספקת את הפתרונות שיעזרו לך להפיק 
עבודות רבות יותר – וזאת באמצעות חבילות 

פרודוקטיביות שבזכותן זרימות העבודה הנפוצות 
ביותר הופכות לפשוטות ואוטומטיות. כל אחת 

מחבילות אופציונליות אלה מתאפיינת בתוכנות 
מתאימות של זרימת עבודה, ברכיבי חומרה מתאימים 

ובתמיכה באתר, אשר מבטיחים שתוכל להגיע 
לפרודוקטיביות מרבית במהירות.

VI on the Fly

ליישומים אישיים שמשמחים את הלקוחות ומגדילים 
את העסק:

צמצם את זמן הקומפוזיציה וה-RIP משעות לדקות 	 

באמצעות תבניות מוגדרות המסופקות לך

 	 FreeFlow VI Suite תבניות לשימוש עם רכיבי
ליצירת גלויות, לוחות שנה, כרטיסי ביקור וכרזות

ניתן להגדיר אינספור תבניות	 

Setup and Go

סיווג ייעודי של עבודות הקל ביותר בתעשייה, 
שיאפשר לך להפיק עבודות רבות יותר:

לא צריך לדאוג עוד לבחירת תכונות, הגדרות עימוד 	 
ושילוב קבצים

כרטיסי עבודות מוגדרים מראש לשימוש עם 	 
FreeFlow Express להדפסת חוברות, עלונים, 

גלויות, כרטיסי ביקור, לוחות שנה ועוד

One Touch 

לתהליכי קדם-דפוס מהירים ביותר, אשר מאפשרים 
לצמצם עלויות ללא התערבות מפעיל:

במקום פעולות קדם-דפוס שמאפשרות להשלים רק 	 
קומץ עבודות ביום - בצע מאות עבודות ביום

תבניות קדם-דפוס מוכנות לשימוש אשר זמינות 	 
 FreeFlow Process בלחיצה אחת, עובדות עם

®Manager ומיועדות ליצירת גלויות, כרטיסי ביקור, 

חוברות, עלונים, לוחות שנה וכרזות סטטיים או 
מותאמים אישית

ניתן להשתמש בחבילות הפרודוקטיביות האופציונליות 
עם כל אחד משרתי הצבעים שנבחרו עבור מכונת 

הדפוס DocuColor 8080 הדיגיטלית.
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™GBC® eBinder 200
 360º הפק חוברות בכריכה מושלמת של

 GBC eBinder ובפריסה שטוחה  באמצעות
200. המוצר מספק פונקציונאליות של הערמה, 

ניקוב וכריכה - והכול במכשיר מובנה יחיד. 
אלמנטים עמידים ומתכווננים של כריכת 

פוליאסטר המתאימים לשימושים רבים)זמינים 
בשחור, כחול כהה, לבן ושקוף( מאפשרים לך 
ליצור חוברות למצגות, לוחות שנה, מסמכים 
 ,A4 שטוחים הכוללים מ-2 ועד 100 גיליונות

 offline-וכל זאת בצורה מקצועית וללא  שלבי ה
המסורתיים והמייגעים הקשורים בניקוב ובכריכה 

ידניים.

Xerox® DB120-D כורך המסמכים
מערכת הכריכה התרמית הרציפה הראשונה 

והיחידה בעולם למכונות דפוס דיגיטליות 
בצבעים, אשר מפיקה מסמכים בכריכה ובגימור 

מקצועיים, בשלל סגנונות ובמהירות שאינה נופלת 
מזו של DocuColor 8080. המערכת כורכת עד 
120 גיליונות בגודל A4 במגוון כריכות מרהיבות 

שעוצבו מראש או הותאמו אישית.

אתה בוחר את הגימור.

 DocuColor ספק תוצאות מקצועיות אשר יבטיחו את צמיחת העסק שלך. מכונת הדפוס
8080 ® המודולרית והמדרגית תיתן מענה לצורכי הייצור שלך. לרשותך שלל אפשרויות 

מובנות, החל בכורך שטוח, דרך מערים בקיבולת גבוהה וכורך עטיפות וכלה בגימור 
מסמכים בסיסי ומקצועי, אשר יסייעו לך להגדיל את רווחי העסק שלך על ידי הוספת 

יישומים חדשים.

 Standard  יחידת גימור המסמכים
Horizon Color Works ויחידת גימור 

ColorWorks PRO המסמכים
מוצרים מודולאריים סטנדרטיים, המאפשרים 

ליצור בקלות ובמהירות חוברות מרשימות 
באמצעות יכולות רציפות של קיפול, חיבור בפינות 
וחיבור עליון, חיתוך והערמה. הוסף חיתוך בקווים 

מרובים וערוץ חיתוך בליד )bleed( באמצעות 
 .ColorWorks יחידת גימור המסמכים המקצועית
קצוות הבליד )bleed( יהיו חדים, נקיים ומדויקים. 

שילוב יחידות גימור ברמת ייצור מאפשר להפיק 
מסמכים בגימור מקצועי מבלי להוסיף עיבוד 

פוסט.

 GBC FusionPunch® פתרון הניקוב
II Inline Printer Punch

FusionPunch II, המשלב הדפסה וניקוב בשלב 
אחד ללא עלויות עבודה נוספות, מטפל ביישומים 

מאתגרים ובמגוון רחב של סוגי נייר, כגון נייר 
משולב, נייר מבריק ונייר קל – והכול במהימנות 

רבה. הנייר המחורר מוערם באופסט במערים 
המחובר והופך את גיליונות הפרדת הצבע ואת 

המיון הידני לנחלת העבר.



רזולוציה 
X 2400 dpi 2400 )עומק 1 סיבית( •
מסכי שורות:  •

150 נקודות מקובצות –
200 נקודות מקובצות –
300 נקודות מקובצות –
600 נקודות מקובצות –
מסך שורות מסתובב 200 –
אקראי –

 Technology
כוונונים מותאמים אישית של מיישר אלקטרוני •
הגדרת נייר בהתאמה אישית •
• Charge Corotron מכלול ניקוי
ספקטרופוטומטר מובנה לסיוע במשימות כיול  •

הצבעים ויצירת הפרופילים על-ידי המפעיל
הזנה וגימור משופרים •
הובלת מיישר צף לרישום מדויק front-to-back של  •

0.5± מ”מ

 DocuColor 8080 פרודוקטיביות של 
)מצב ‘כל המשקלים’( 

80 דפים בדקה )A4(, 60-300 ג’ למ”ר •
4800 דפי A4 צבעוניים פרוצס מלא •
4/0 הטבעות בשעה •
• SRA3 2400
4/0 הטבעות בשעה •

פורמט/גדלים של נייר 
גודל גיליון מרבי X 488 320 מ”מ •
גודל גיליון מינימלי X 182 182 מ”מ •
אזור מרבי להדפסה X 480 315 מ”מ  •

גמישות/משקלים של נייר 
נייר מצופה וללא ציפוי, ניירות מבריקים, נייר ללא  •

פחם, ®DocuCard, מדבקות, כרטיסי ביקור, עלונים 
מבריקים, מדבקות שקופות לחלון, נייר עמיד/סינתטי, 

כרטיסי ברכה, פוליאסטר ופתרונות מותאמים
תמיכה בעבודות עם נייר מסוגים שונים •
60 ג’ למ”ר עד 300 ג’ למ”ר •

 XEROX®, XEROX and Design®, DocuCard®, DocuColor®, FreeFlow®, FreeFlow Makeready®, .כל הזכויות שמורות .Xerox Corporation 2011 ©
FreeFlow Output Manager®, FreeFlow Process Manager®, ProfitAccelerator® ו-VIPP® הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation או שניתנו לה 

ברישיון בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.  GBC®, eBinder 200™ ו-FusionPunch® הם סימנים מסחריים של GBC. מופעל על ידי Fiery® ו-ColorWise® הם סימנים מסחריים של 
Electronics for Imaging, Inc.. מופעל על ידי Creo® הוא סימן מסחרי של Creo, Inc.. PANTONE® הוא סימן מסחרי של Pantone Systems, Inc.. Press-sense™ הוא 

Press-sense Ltd.. F-137 04/11 D80BR-01EA סימן מסחרי של

Xerox® הדיגיטלית של DocuColor® 8080 מפרטים למכונת דפוס

.www.xerox.com

*זמין בשרת דפוס FreeFlow בלבד.

קיבולת נייר וטיפול 
•  X 182 182 ,מגשי נייר - 2,000 גיליונות בכל מגש

מ”מ עד X 488 320 מ”מ, 60 עד 300 ג’ למ”ר
הערה: קיבולת המגש מבוססת על מצע של 90 ג’  •

למ”ר
החלפת מגשים אוטומטית •
מגש פלט בהסטה: •

500 גיליונות עם ערכות הסטה אוטומטית –
דופלקס: •

דופלקס אוטומטי )הטבעות 4/4( מכל המגשים עד  –
300 ג’ למ”ר

דרישות חשמל  
תצורה בסיסית: VAC , 50/60 240 – 200 הרץ,  •

30A )שימוש בלעדי(
דרישות חשמל נוספות עבור שרת דפוס, התקני  •

הזנה/גימור וסורק
200-240 וולט, 10 אמפר, 50 הרץ –

גודל 
מערכת דפוס בסיסית )ללא RIP ו/או התקני הזנה/ •

גימור(:
גובה: 1,413 מ”מ –
רוחב: 2,540 מ”מ –
עומק: 1,105 מ”מ –
משקל: 1,000 ק”ג –

מחזור עבודה 
 DocuColor 8080

1.2 מיליון •

שרתי צבע לבחירה 
• Xerox® של FreeFlow® שרת דפוס
• Fiery® מופעל על ידי ,Xerox® של EX שרת דפוס
•  Creo® מופעל על ידי ,Xerox® של CX שרת דפוס

אופציונאלי 
מודול הזנה משני עם 4,000 גיליונות •
מערים בקיבולת גבוהה עם 3,750 גיליונות •
מערים-שדכן עם 2,250 גיליונות •
• Xerox® DB120-D
• GBC® FusionPunch® II
• GBC® eBinder 200™

Standard Horizon ColorWorks י •
• Standard Horizon ColorWorks PRO

חבילת איכות צבע אוטומטית 
מגבירה את הפרודוקטיביות והעקביות באמצעות  •

כיול אוטומטי
מבטיחה איכות תמונה מעולה ויכולת חזרה •
ספקטרופוטומטר מובנה )סטנדרטי( קורא נתוני צבע  •

במהירות הנקובה
כוללת צבעי ספוט  להתאמה אוטומטית של צבעי  •

   ICCבכפוף לרמת הדיוק של PANTONE
יוצרת באופן אוטומטי פרופילי יעד ליישומים שבהם  •

הצבע קריטי*

קולקציית FreeFlow אופציונאלית 
• FreeFlow Print Manager
• FreeFlow Process manager®

• FreeFlow Output Manager®

• FreeFlow Express to Print
שירותי האינטרנט של FreeFlow, מופעלים על ידי  •

Press-Sense™

• FreeFlow VI Suite
• FreeFlow Makeready®

Xerox® יישומי הפרודוקטיביות של
• VI On The Fly

– FreeFlow VI Interpreter
– FreeFlow VIPP® PRO Publisher
4 שעות של זמן תמיכת אנליסט –

• Setup and Go
– FreeFlow Express to Print
שעתיים של זמן תמיכת אנליסט –

• One Touch
– FreeFlow Process Manager
מחשב אישי )מפרט זמין אם מסופק על-ידי הלקוח( –
תמיכת אנליסט –

פיתוח עסקי
 ®ProfitAccelerator: אוסף של יותר מ-100 כלים,  •

ערכות, מדריכים, תבניות, תוכנה למידול כספי ועוד, 
שיעזור לך להתחיל לעבוד במהירות ולהגדיל את 

.DocuColor 8080 נפח הפעילות עם
שירותי פיתוח עסקי: הכשרה ושירותים מקצועיים  •

לתמיכה בתחומי מכירות ושיווק, זרימת עבודה 
ותפעול ופיתוח יישומים בעסק. שירות זה מסופק בכל 

רחבי העולם על ידי צוות יועצים של Xerox ורשת 
חיצונית של יועצים, שממוקדים בהגדלת העסק שלך.


