
CX Print Server,  
Powered by Creo® Colour Server  
Technology voor de Xerox®  
DocuColor® 8080 digitale pers
Verhoog uw productiviteit.
Verhoog de productiviteit van uw Xerox DocuColor 8080 digitale pers 
met de CX Print Server, Powered by Creo® Colour Server Technology. 
Voer meer opdrachten uit en verhoog de efficiency van operators 
met de beproefde, robuuste  – doch betaalbare – kleurenserver met 
Colour Server Technology. De CX Print Server is uitgerust met een 
parallelle RIP waarmee twee opdrachten tegelijkertijd kunnen worden 
verwerkt. De geavanceerde, intuïtieve gebruikersinterface van de CX 
Print Server verhoogt de productiviteit van operators en versnelt de 
workflow. De workflowsoftware en opdrachtbeheerfuncties zorgen 
voor een flexibele opdrachtroutering met opdrachtkaarten, hot 
folders en voorgedefinieerde virtuele printers. Het resultaat is grotere 
efficiency, minder fouten en minimale tussenkomst van de operator. 
Extra hulpprogramma's, zoals fotobewerkingssoftware en de Easy VDP 
Creator, bieden nieuwe zakelijke mogelijkheden en maken het afdrukken 
eenvoudiger en efficiënter. Easy VDP Creator is een webtoepassing op 
basis van sjablonen voor paginaopmaak.  Easy VDP Creator is ontwikkeld 
ter ondersteuning van een gedistribueerde workflow voor VDP-
opdrachten – zowel opdrachten met versiecontrole als gepersonaliseerde 
opdrachten – in een volledig geïntegreerde omgeving.

Produceer ongeëvenaarde kleuren.
Met de Colour Server Technologie-kleurenserver, befaamd om zijn 
kleurenprestaties, haalt u het beste uit de DocuColor 8080 digitale 
pers. De kleurbeheerprogramma's omvatten een steunkleureditor, 
GCR-workflow en een workflow met aangepaste ICC-profielen voor 
CMYK- en RGB-beelden. Een 4D-naar-4D DeviceLink-emulatie zorgt voor 
superieure kleurafstemming en garandeert consistente, nauwkeurige 
kleuromzettingen. 

Kalibratie en het toepassen van profielen zijn vereenvoudigd en 
kunnen zelfs geautomatiseerd worden dankzij de ACQS-ondersteuning 
(Automated Colour Quality Suite) van het systeem voor Xerox® ACQS 
met de inline spectrofotometer en het nieuwe profielprogramma en 
steunkleurtoewijzing.

Bovendien kan de CX Print Server gebruikmaken van de "Low 
Gloss"-tonertechnologie van Xerox die zorgt voor een uitmuntende 
kleurconsistentie met een matte afwerking die de afdrukkwaliteit van 
offsetprinters evenaart.

Variabele gegevens sneller en efficiënter afdrukken.
De unieke architectuur van de CX Print Server is speciaal ontworpen 
om de productiviteit bij het afdrukken van variabele gegevens te 
optimaliseren. Zelfs de meest complexe opdrachten qua gegevens en 
grafische afbeeldingen worden snel en efficiënt verwerkt. Ieder element 
wordt door de RIP verwerkt en in het cachegeheugen opgeslagen voor 
hergebruik binnen dezelfde opdracht of in andere opdrachten. De server 
ondersteunt populaire authoringsoftware en alle toonaangevende VDP-
indelingen, waaronder Variable Print Specification (VPS), Xerox VIPP®, 
PPML, PDF en Adobe® PostScript.

Flexibele verbinding met prepress-systemen.
Dankzij de open standaarden van de CX Print Server en de volledige 
JDF-compliance zijn plug-and-play-verbindingen met andere systemen, 
inclusief offsetdruk-workflows, gemakkelijk te realiseren. Hierdoor kunnen 
meer handelingen worden geautomatiseerd, kunnen kosten worden 
bespaard, worden er minder fouten gemaakt en wordt de kwaliteit 
verbeterd. Creo-kleurenservers sluiten perfect aan op toonaangevende 
workflowoplossingen binnen de grafische industrie, zoals Kodak Prinergy® 
en Agfa :Apogee, die voor naadloze integratie zorgen in alle fasen van 
het productieproces. Het resultaat zijn snellere doorlooptijden en een 
minder arbeidsintensief proces.
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CX Print Server, Powered by Creo® Colour Server Technology 
voor de Xerox® DocuColor® 8080 digitale pers

Hardware/platform
•	 Processor: Dual Core, 2,0 GHz met  

1333 MHz FSB
•	 Type processor: 2 x Intel® Xeon®-processors 

5130
•	 Colour Server Technology Fusion XM-2 kaart
•	 Geheugen: 2 GB FBDIMM voor systeem, 

Fusion 1 GB voor afbeeldingen
•	 Vaste schijf: 2 x 250 GB SATA voor systeem 

en gebruiker, 2 x 250 GB SATA2 voor 
afbeeldingen

•	 10/100/1000 Ethernet
•	 Besturingssysteem: Microsoft Windows XP 

Professional (FES)
•	 Kalibratie: X-Rite i1 spectrofotometer
•	 Dvd-RW

Creo Colour Technology
•	 Ondersteuning voor inline spectrofotometer
•	 Hulpprogramma voor het automatisch 

maken en toepassen van profielen
•	 ICC-profiel en GCR-workflow
•	 Hulpprogramma voor automatische 

kalibratie
•	 Automatische toewijzing van 

bestemmingsprofielen
•	 Objectgeörienteerde rendering
•	 Full Auto Frame (FAF) trapping
•	 Verbeterde tekst, lijntekeningen
•	 Vloeiende vignetten
•	 Steunkleurvariaties
•	 Steunkleuren bewerken, onafhankelijk van 

helderheid, gradatie en contrast
•	 Bestemmingsprofielen toepassen op 

steunkleuren
•	 Kleurensets
•	 Kleurensets afdrukken voor proefafdrukken
•	 Fotobewerkingssoftware

Productiviteit en workflow
•	 Parallelle RIP met hoge verwerkingssnelheid
•	 Post-RIP impositie en bewerken
•	 PDF2Go: bestanden als PDF exporteren
•	 Preflight-controle
•	 Ondersteuning voor originelen op gemengde 

media
•	 Ready-to-print (RTP) bestanden
•	 Spoedopdrachten
•	 Remote Site Manager
•	 Gallop (dezelfde opdracht gelijktijdig 

afdrukken en verwerken)
•	 Afdrukken op tabbladen
•	 Intuïtieve, standaard Windows-

gebruikersinterface en -werkruimte
•	 Wachtrijbeheer
•	 Grafische gebruikersinterface met meerdere 

talen
•	 Waarschuwingen op het scherm
•	 Colour Server Technology-printerdriver voor 

Windows® en Mac® OS

Variabele gegevens afdrukken
•	 Ondersteuning voor alle toonaangevende 

indelingen voor variabele gegevens 
(VPS, Xerox VIPP®, PPML, PDF en Adobe® 
PostScript)

•	 Elementen van verschillende opdrachten in 
cachegeheugen plaatsen

•	 On-the-fly-compositie
•	 Easy VDP Creator (voorgedefinieerde 

sjablonen voor afdrukken van variabele 
gegevens)

•	 Dynamische pagina-uitzonderingen (Set 
Page Device)

•	 Splitsen in katernen voor PostScript en PDF

Ondersteunde afdrukstandaarden
•	 PDFL 9.0
•	 PDF/X-1a
•	 ICC v4

Ondersteunde software
•	 Colour Server Technology
•	 Adobe Acrobat versie 9.0 Standaard
•	 Enfocus PitStop Acrobat®-invoegtoepassing 

Lite versie 7.21
•	 PANTONE Goe

Netwerkomgevingen/protocollen
•	 Ondersteunde protocollen

 – NetBEUI
 – TCP/IP
 – IPX/SPX

•	 Ondersteunde diensten
 – AppleShare: bestanden delen
 – PAP: bestanden afdrukken
 – NetBIOS: afdrukken en bestanden delen 

via TCP/IP/NetBEUI/IPX
 – TCP/IP: LPR/LPD-afdrukken
 – IPv6
 – 802.1x-verificatie
 – NFS: bestanden delen

•	 Open verbindingen
 – Xerox FreeFlow®-productsuite 
 – JDF/JMF-workflows
 – Colour Server Technology-

opdrachtkaartsoftware
 – Prinergy-workflowsysteem
 – Agfa :Apogee-software

Clientomgevingen
•	 Microsoft Windows Vista client
•	 Mac OS 10.5 en oudere versies
•	 Novell client

Afmetingen/gewicht
•	 Print Server

 – Hoogte: 55 cm
 – Breedte: 18 cm
 – Diepte: 44 cm
 – Gewicht: 18,5 kg

•	 Onderbouw
 – Hoogte: 70 cm
 – Breedte: 105 cm
 – Diepte: 72 cm
 – Gewicht: 25 kg

Voeding
•	 Spanning: 100-127 V wisselstroom / 127 / 

200-240 V, 50/60 Hz
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