
Xerox® FreeFlow® Print Server  
voor de Xerox® DocuColor®  
8080 digitale pers
Geef uw workflow een nieuwe impuls.
Bereik grotere productiviteit en winstgevendheid met 
uw workflow – en behaal een groter investerings- 
rendement van uw apparatuur met de Xerox FreeFlow 
Print Server. De Xerox FreeFlow Print Server vergroot 
de potentiële omzet die u met uw Xerox DocuColor 
8080 digitale pers kunt behalen door efficiënt 
opdrachtbeheer, uitstekend kleurbeheer, geavanceerde 
mogelijkheden voor het afdrukken van variabele 
gegevens en meer. Met FreeFlow Print Server kunt u uw 
digitale en offsetprinters naadloos integreren, zodat u 
meer opdrachten efficiënter kunt verwerken. Ongeacht 
uw volume of applicatiebehoeften, bereikt u met deze 
printserver betere resultaten in uw huidige productie en 
ondersteunt deze toekomstige uitbreiding naar nieuwe 
markten.

Digital Workflow Collection
FreeFlow®

Eenvoudigd maar krachtig opdrachtbeheer –  
efficiency die u tijd bespaart.
De eenvoudig te gebruiken interface biedt zowel sporadische gebruikers 
als ervaren operators volledige controle over hun afdrukopdrachten. 
Simpelweg klikken, slepen en neerzetten of de uitgebreide 
opdrachtbeheerfuncties van de FreeFlow Print Server te gebruiken – 
in beide gevallen kunt u snel en efficiënt werken. Maak aangepaste 
workflows op basis van de specifieke opdracht of klant, ondersteund 
door maar liefst 250 wachtijen en benut deze workflows keer op keer 
zonder ze opnieuw te hoeven programmeren. U kunt de planning 
van afdrukopdrachten ook efficiënt beheren door het verwerken van 
opdrachten met JDF-opdrachtkaarten.

ConfidentColour-technologie  – prepress als deel van 
de productie.
Ingebouwde en begrijpelijke colour management instrumenten die 
kant-en-klaar geweldige resultaten opleveren. Of maak fijnafstellingen 
van de server met handmatig instelbare aanpassingen voor individuele 
voorkeuren of ter compensatie van bestanden van mindere kwaliteit. 
Zowel het werken met de traditionele CMYK- als de digitale RGB-
workflows (inclusief emulaties) is een peuleschil en u kunt opdrachten 
verplaatsen tussen offset- en digitale workflows met consistente 
resultaten.

Uitmuntende VI-functies die nieuwe applicaties 
mogelijk maken.
Voeg grafische afbeeldingen, beelden en tekst met variabele gegevens 
aan uw documenten toe met de FreeFlow Variable Information Suite, 
XMPie of diverse andere VI-softwarepakketten voor het maken van 
marketingmaterialen met grote impact en waarde. Dankzij een breed 
scala aan mogelijkheden en ondersteuning voor een uitgebreide lijst met 
mogelijke paginabeschrijvingstalen, is dit de ideale oplossing voor zowel 
transactioneel printen met gebruik van mainframe-data als commercieel 
drukwerk met grafisch-intensieve VI-workflows.

Beveiliging die de norm zet – omdat dit van wezenlijk 
belang is.
De Freeflow Print Server biedt verscheidene beveiligingsniveaus voor 
individuele en groepsinstellingen, die alle op UNIX® zijn gebaseerd en 
derhalve niet gevoelig zijn voor aanvallen door e-mailvirussen of wormen. 
De opdrachtverzendingsmodes coderen alle gegevens door versleuteling 
met openbare en persoonlijke sleutels. Beveiligingsprofielen zorgen voor 
aangepaste configuraties, beveiligde toegangscodes en een afdrukmode 
die onder andere het afdrukken van dubbele pagina's voorkomt. 



Hardware/platform
•	  Processor: Quad Core 2,5 GHz
•	  Type processor: Intel Duo Technology
•	  Vaste schijf: 2 x 300 GB SAS
•	  Geheugen: 4 GB
•	  Besturingssysteem: Solaris™ 10
•	  Software/leverancier: speciale grafische kaart
•	  Poorten: 6 x USB 2.0, 1 serieel, 1 parallel
•	  10/100/1000 BaseT Ethernetpoorten
•	  Scherm: 19-inch breedbeeld
•	  Toetsenbord en muis
•	  Dvd-rom/Dvd-RW

ConfidentColour-technologie
•	  Kleurbeheerinstrumenten voor beginners en 

experts
•	  Ondersteuning voor ICC- en DeviceLink-workflows
•	  PANTONE®-kleurenlicentie en afstemming van 

steunkleuren
•	  Ondersteuning voor PANTONE Goe™
•	  Voornaamste kleuremulaties, zoals GRACoL, 

SWOP, Euroscale, FOGRA en Japan Colour 
•	  Inline fotospectraalmeter voor grijsbalanskalibratie
•	  Eenvoudige kleurcorrectiefuncties geïntegreerd in 

de Tone Reproduction Curve (TRC) Editor
•	  Automatische beeldverbetering voor één-staps 

kleurcorrectie van slechte kwaliteit foto's
•	  In-RIP trapping, anti-aliasing, overdrukken en 

selecteerbare halftonen
•	  Intuïtieve huisstijlkleur-editor voor het afstemmen 

van specifieke kleuren
•	  Ondersteuning van kleurbeheerinfo afkomstig uit 

AFP/IPDS-gegevensstromen
•	 Huisstijlkleurkalibratie
•	  Automatisering van het maken en kalibreren van 

profielen

Workflow
•	  Afdrukken van True Adobe® PostScript®/PDF voor 

nauwkeurige, herhaalbare resultaten
•	  Vertrouwde FreeFlow Print Server-processen van 

ontwerp tot productie
•	  Gelijktijdig ontvangen, selecteren, verwerken en 

afdrukken van opdrachten
•	  Uitgebreide opdrachtbeheermogelijkheden op 

pagina-, opdracht- en wachtrijniveau
•	  Preflight, voorbeeld bekijken en proefafdruk op het 

scherm voor nauwkeurige afdrukken
•	  Standaard voor opmaak/impositie (bijv. katern, 

4-op-1)
•	  Ondersteuning van slepen en neerzetten in hot 

folders voor Windows®, Macintosh®, Linux® en 

UNIX®

•	  Ondersteuning voor JDF-opdrachtkaarten
•	  FreeFlow Remote Print Server voor het op afstand 

beheren van meerdere printers
•	  Ondersteuning voor speciale fonts
•	  Ondersteuning van PDF/X 1-a en PDF/X 3 met één 

muisklik 
•	  Programmering van uitzonderingspagina’s maakt 

last-minute opdrachtwijzigingen op server mogelijk

Ondersteuning van clients en 
ondersteuning op afstand
•	 Keuze aan printerdrivers

 –  Ondersteuning voor Xerox® Global Print Driver®

 –  Xerox®-printerdrivers met allesomvattende 
functionaliteit

 –  Windows XP® (SP3 of hoger); Server 2003/
Server 2008/R2 32- en 64-bit/Vista™/
Windows7-drivers met allesomvattende 
functionaliteit

 –  Microsoft® Windows WHQL-printerdrivers 
(Windows Hardware Quality Labs) met 
dynamische lade- en statusrapportage

 –  Macintosh® OS 10.5 en 10.6
•	  Citrix XenApp 5.0
•	  Ondersteuning voor Xerox® Mobile Express Driver®

•	  Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
•	  Ondersteuning voor HTTP- en HTTPS-

browserverzending
•	  FreeFlow Print Manager (optioneel)
•	  IPP voor opdrachtverzending en systeemstatus
•	  Ondersteuning voor IPv4 en IPv6 (dual mode 

wordt ondersteund)

Ondersteunde bestandsindelingen
•	  Adobe PostScript Level 1, 2, 3
•	  Adobe Acrobat 7.0, PDF 1.6, PDF/X
•	  TIFF, PCL5c, PCL6XL

Ondersteuning voor variabele 
gegevens afdrukken (VDP)
•	  VIPP®, Lijnmode, Databasemode, Native PPML 

v2.1 Graphic Arts
•	  Geoptimaliseerd PostScript® en geoptimaliseerd 

PDF
•	  Standaard voor parallelle RIP-architectuur
•	  Ondersteuning voor formulieren met gekleurde 

achtergrond
•	  Ondersteuning voor oneindige opdrachtgrootte
•	  Dynamische cache-architectuur
•	  Opties voor transactionele gegevens:

 – IPDS (optie)
 – LCDS (optie)

Netwerkomgevingen/protocollen
•	  TCP/IP, Novell® NDS® IPX/SPX, IPP AppleTalk®, IPP
•	  DHCP
•	  SNMP MIB II-ondersteuning voor 

beheerhulpprogramma's van derden

Beveiliging
•	  Solaris™ 10 OS
•	  Vier beveiligingsprofielmodes en -niveaus
•	  Volledig instelbare profielen
•	  Modes voor versleutelde opdrachtverzending
•	  Beveiligde afdrukmode (beperkt het opnieuw 

afdrukken van pagina’s)
•	  Adrestoegangsfilters
•	  Ondersteuning extra beveiligde toegangscodes
•	  Gegevensoverschrijving

Afmetingen/gewicht
•	  Hoogte 44,5 cm x Breedte 21 cm x Diepte 48,2 cm
•	  Gewicht 18,2 kg

Opties
•	  Onderbouw:

 –  Hoogte 97,3 cm x Breedte 72 cm x 
Diepte 72 cm

•	  Verwijderbare vaste schijf (na productintroductie)
•	  Xerox Enterprise Accounting Reporter

Voeding
•	  100-250 V, 8 A, 47-63 Hz

Goedkeuring door regelgevende 
instantie
Voldoet of overtreft de volgende vereisten:

•	  Veiligheid – UL 1950, CSA C22.2 Nr. 950,  
TUV EN 60950

•	  RFI/EMI – FCC klasse A, DOC klasse A, EN 55022 
klasse A, EN 61000-3-2

•	  Immuniteit – EN 50082-1
•	  CE-keurmerk
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Opmerkingen: de vermelde functies en specificaties hebben 
betrekking op Xerox® FreeFlow Print Server-softwareversie 7 
in combinatie met de Xerox® DocuColor 8080 digitale pers.


