
EFI eXpress voor Xerox
De kostenbesparende oplossing voor 
het afdrukken van grotere oplagen
Deze eenvoudig te gebruiken software verschaft u productiviteit en 
nauwkeurigheid bij het maken van uw grootformaat afdrukken. Creëer eenvoudig 
hoge kwaliteit afdrukken voor alle grafimedia toepassingen.

Belangrijke voordelen
• Voordelig, veelzijdig softwarepakket
• Snel verwerken en afdrukken van alle grafimedia toepassingen
• Uitgebreide set productietools, inclusief formaat wijzigen, 

bijsnijden, roteren en nesting
• True Adobe® PostScript® 3™ Interpreter
• Professioneel kleurbeheer met spot-colour bibliotheken

Eenvoudig te gebruiken, geïntegreerde wizards helpen u bij het 
aanmelden en registreren van de applicatie, alsmede bij het instellen 
daarvan en maken het mogelijk om te werken met alle gangbare 
standaarden voor het afdrukken van producties.

Bespaar tijd door gebruik te maken van een uitgebreide set 
productietools, zoals bijsnijden, roteren en snijtekens, die het bewerken 
van bestanden vereenvoudigen. 

Geautomatiseerd en handmatig vergaren/nesting functionaliteit 
optimaliseert het gebruik van de media en spaart tijd.

True Adobe PostScript ondersteuning – Adobe PostScript 3 zorgt ervoor 
dat PDF, PS en EPS-bestanden correct worden geripped, waardoor 
voorspelbare afdrukresultaten worden verkregen.

Nauwkeurige kleurweergave - professionele ICC 
kleurbeheereigenschappen zoals de ondersteuning van multi-kleur en 
apparaatprofielen.

Bediening op afstand - dankzij de meegeleverde EFI Unidriver kunt u de 
RIP even eenvoudig bedienen als een Windows printerdriver.

Blijf up-to-date - zo kunt u applicatie-instellingen snel archiveren en 
restoren indien nodig en ontvangt u desgewenst automatisch update-
herinneringen.

Multi-platform ondersteuning – cross-platform ondersteuning, Mac® 
OS X and Windows®, inclusief Mac OS 10.6, Windows Vista™ en 
Windows 7.



Specificatie voor EFI eXpress voor Xerox

Kenmerken
• Desktop applicatie
• Cross-platform – Mac OS X® en Windows® (incl. Vista®)
• Ongerasterde toonuitvoer
• Enkele workflow / afdrukwachtrij
• Vooraf instelbare linearisatie & profielsets
• Handmatig of volledig geautomatiseerd opdrachtbeheer
• Uitgebreide set tools voor kleurbeheer (lijst met opdracht, 

voorvertoning) GEBRUIKSVRIENDELIJK
• Licentie opvragen, software installeren en configureren via wizards
• Workflowsjablonen voor proefdruk, fotoafdruk en productieafdrukken
• Flexibele configuratie van opdrachtformulieren
• Intuïtieve spot colour verwerking middels één druk op de knop
• On line update mogelijkheid
• Back-up en restore
• Taal in applicatie instelbaar (Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, 

Koreaans, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel))
• RIP-setup voor applicatie via Unidriver 

Kleurbeheer
• ICC-kleurbeheer
• Multi-kleur profiel ondersteuning (max. 7 kanalen)
• Beeldinterpolatie
• Grijswaardeomzetting van kleurbestanden 
• Spot colour-afstemming (via vooraf ingestelde bibliotheken / spot 

colours ingesteld door klant)
• Object-geörienteerd kleurbeheer
• Visuele re-linearisatie
• Verwerking van RGB PS-bestanden in RGB-kleurruimte
• Monitorprofielselectie - softproof-mogelijkheden 

Productie-eigenschappen
• Geavanceerde snelheidinstellingen
• RIP-resolutie snelheidinstellingen
• Simultane verwerking van opdrachten op multi-processor PC's voor 

niet-PDF en PS-formaten
• Rip en Print on-the-fly
• Bidirectioneel afdrukken
• Snellere verwerking van ImageEPS en ImagePDF 

Productietools
• Automatische en handmatige nesting
• Contactvel
• Uniforme paginaverschaling
• Roteren, verschalen, spiegelen, uitlijnen
• Uitsnijden
• Bijsnijden van PDF volgens gekozen PDF-kader 

Opdrachtverzending 
• Van Mac/Windows® via Hot folder, Virtual Printer, AppleTalk printer
• Van Mac/Windows® via Unidriver
• Slepen-en-neerzetten
• Handmatig importeren 

Ondersteunde bestandsformaten 
• PS, EPS, DCS1, DCS2, PDF
• PSD, TIFF, JPEG, JPEG2000, image PDF, image EPS
• RAW
• RPF (Remote Proofing Format) 

Ondersteunde printers 
• Xerox 7142 grootformaat-printer
• Xerox Phaser® 7760
• Epson Stylus Pro 7450 en 9450
• Epson Stylus Pro 7880 en 9880
• Epson Stylus Pro 7700 en 9700
• Epson Stylus Pro 7900 en 9900
• Epson Stylus Pro 11880
• Xerox 8254E™ grootformaat-kleurenprinter
• Xerox 8264E™ grootformaat-kleurenprinter
• Bestandsuitvoer volgens Tiff CMYK exportconventie. ISO 

afdrukconditie

Ondersteunde besturingssystemen 
• Windows® 7
• Windows XP® Home Edition,
• XP Professional
• Windows 2003 SP1 R2 Standard
• Windows Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate)
• Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

Min. hostspecificaties
• Windows 2 GHz Pentium IV PC

 – 2 GB geheugen
 – 10/100 MB network
 – 1 vrije USB-poort

• Macintosh MacTel (native)
 – 2 GB geheugen
 – 10/100 MB netwerk
 – 1 vrije USB-poort

N.B.: eXpress is 32-bit software. Deze draait op 64-bit Windows systemen in 32-bit modus
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