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Breid de mogelijkheden van uw 
grootformaat-workflows uit



Breng uw Xerox grootformaat-
oplossing naar een hoger niveau

Met de Xerox® FreeFlow® Accxes® Indexer-software kunt u nog meer uit uw 
grootformaat-oplossing halen. Met Accxes Indexer verloopt het dynamisch 
toekennen van bestandsnamen aan uw documenten snel, eenvoudig en flexibel. 
Geavanceerde toekenning van bestandsnamen en indexeringsmogelijkheden zijn 
essentieel voor het optimaliseren van uw documentbeheeroplossing. U kunt ervoor 
zorgen dat een document gemakkelijk terug te vinden is, wanneer u dat wilt, of u nu 
begint met een papieren of digitaal document. 

Met Accxes Indexer liggen al uw 
documenten binnen handbereik
Accxes Indexer is ideaal voor omgevingen 
waarin met grote volumes digitale en 
papieren documenten wordt gewerkt. 
Medewerkers van DTP-bedrijven, print-
for-pay-bedrijven, architecten- en 
ingenieursbureaus, bouwondernemingen, 
juridische firma's en gecentraliseerde 
reproafdelingen zullen veel baat hebben bij 
het gebruik van deze software.

Met Accxes Indexer kunt u gedetailleerde 
bestandsnamen maken die indexeren 
op basis van de kenmerken van uw 
document. Zo kunnen documenten snel 
op een goede locatie worden opgeslagen, 
wanneer dit nodig is. Met de geavanceerde 
archiveringsmogelijkheden van Accxes 
Indexer kunt u belangrijke bedrijfsgegevens 
opslaan en bijhouden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan bepaalde statistische 
gegevens. 

In één stap weergeven, 
controleren en indexeren
Het is nog nooit eenvoudiger geweest om uw 
document te bekijken, een kwaliteitscontrole 
uit te voeren en een index te maken. Met de 
geïntegreerde high-speed viewing software 
met zoom- en panning-functies kunt u 
automatisch inzoomen op het titelblok van 
uw document. Met dit door de gebruiker 
gedefinieerde weergavegebied kunnen 
de gegevens vanuit het titelblok van het 
oorspronkelijke document sneller worden 
ingevoerd. Met de functies voor slepen en 
in- en uitzoomen kunt u in real-time door een 
beeld navigeren en de kwaliteit van het beeld 
controleren. 2



Werk op een slimmere manier, 
bespaar tijd en verhoog uw 
productiviteit
U kunt de ingebouwde beeldeditor van 
Accxes Indexer gebruiken om documenten 
van slechte kwaliteit mooier te maken. U 
krijgt toegang tot onze veelomvattende lijst 
tools om beelden handmatig of automatisch 
te verkleinen of vergroten en/of te roteren, 
bij te snijden, recht te zetten en van vlekken 
te ontdoen. Als u bepaalde handelingen 
vaak moet uitvoeren, bijvoorbeeld het 
toekennen van namen aan documenten en 
het converteren ervan, kunt u deze workflows 
automatiseren om uw productiviteit te 
verhogen.

Flexibel en gebruiksvriendelijk 
U kunt de veelzijdige Xerox Accxes Indexer 
passend maken voor bijna elke gewenste 
workflow. Of u nu een eenvoudig op een 
bestand gebaseerd archief wilt maken 
of dat u documenten in een complex 
beheersysteem wilt importeren, Accxes 
Indexer kan worden geconfigureerd 
om aan uw behoeften te voldoen. Met 
Accxes Indexer kunt u documenten 
handmatig of automatisch in alle bekende 
bestandsindelingen opslaan, inclusief  
Adobe® PDF, om deze overal te kunnen 
gemakkelijk te openen. 

Accxes Indexer ondersteunt de volgende 
gangbare bestandsindelingen:

•	 TIFF, CALS, HPGL/2 en JPEG

•	  Adobe PDF 1.7 en PS Level 3 Opmerking: 
True Adobe-ondersteuning wordt 
ingeschakeld via Accxes Indexer

Accxes Indexer ondersteunt ook de opslag 
van indexeringsgegevens als onderdeel 
van de PDF-metagegevens. U kunt ook 
bestaande PDF-metagegevens voor gebruik 
in uw huidige documentbeheer-workflow 
extraheren. Opschonen

Bekijken

Bijsnijden

Converteren

Afdrukken

Identificeren

Bron

Bestemming

Scanner

Documentbeheer

Cd

Cd

E-mail

E-mail

Accxes Indexer maakt de volgende workflows 
mogelijk:

•	  Ondersteuning voor al uw gebruikers. 
U kunt een willekeurig aantal indexers 
hebben die met dezelfde beeldendatabase 
werken, een essentiële functie wanneer 
uw grote indexeringsprojecten meerdere 
indexeringshandelingen vereisen. 

•	  Ondersteuning voor meerdere 
projectprofielen. Aangezien voor 
verschillende projecten verschillende 
parameters vereist zijn, kunt u uw 
instellingen per project opslaan en later 
weer ophalen. U kunt zelfs eenvoudig van 
project wisselen, en u bent minder tijd 
kwijt bent aan het instellen ervan. 
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•	  Eenvoudige integratie in systemen 
van derden. Accxes Indexer biedt 
u de tools om uw beelden en 
indexeringsgegevens gemakkelijk in de 
documentbeheersystemen van derden te 
kunnen integreren. 

•	  Xerox® FreeFlow® Accxes Controller-
ondersteuning Accxes Indexer biedt 
rechtstreeks toegang tot elk willekeurig 
Xerox-apparaat dat geschikt is voor 
FreeFlow Accxes. 

U kunt meerdere workflows opslaan om 
tegemoet te kunnen komen aan de meest 
complexe documentbeheeroplossingen. 



Meer profijt van uw 
grootformaat-oplossing

Specificaties Xerox FreeFlow 
Accxes Indexer

Minimale specificaties voor pc 

•	   Processor: Pentium 4, 2 GHz, Core 2 Duo 
(aanbevolen voor kleurenafdrukken)

•	  Besturingssysteem: Microsoft® Windows® 
XP (32-bits), Vista® (32-bits) of Windows 7 
(32-bits en 64-bits), Windows Server® 
2008, Windows Server 2008 R2

•	  Harde schijf: 200 MB voor installatie, 
10 GB voor gebruik

•	  Geheugen: 1 GB (minimaal), 2 GB 
(aanbevolen voor kleurenafdrukken)

•	  Cd-romstation (voor installatie)

•	  Beeldscherm: 1024 x 768, 24-bits

•	  Netwerkverbinding: 100 MB

Ondersteunde scanners

•	 Xerox® 7740 grootformaat-scanoplossing

•	  Xerox® 6604 grootformaat-printer/scanner 
met FreeFlow Accxes Controller

•	  Xerox® 6605 grootformaat-printer/scanner 
met FreeFlow Accxes Controller

•	  Xerox® 6622 grootformaat-printer/scanner 
met FreeFlow Accxes Controller

•	  Xerox® 6279 grootformaat-printer/scanner 
met FreeFlow Accxes Controller

•	  Xerox® 6204 grootformaat-printer/scanner 
met FreeFlow Accxes Controller

•	  Grootformaat-scansysteem met Xerox 
FreeFlow Accxes Controller

Configuraties

•	  Basissoftware – Een enkel exemplaar van 
Accxes Indexer dat op een pc kan worden 
geïnstalleerd en uitgevoerd

•	 Optionele licentiepakketten

 –  Gebruikerslicenties die gelijktijdig in 
gebruik zijn – basissoftware vereist

 –  Accxes Indexer kan op een groot aantal 
pc ś worden geïnstalleerd, maar alleen 
het aantal exemplaren waarvoor een 
licentie is verleend kan gelijktijdig 
worden gebruikt.

•	  Licenties voor meerdere gebruikers zijn 
verkrijgbaar. Neem contact op met 
uw Xerox-vertegenwoordiger voor de 
licentieconfiguratiemogelijkheden in uw 
regio.
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De volledige ondersteuning 
die u nodig hebt
Xerox ondersteunt uw volledige 
oplossing, van printer tot media en 
verbruiksartikelen. Een wereldwijd 
netwerk van meerdere malen 
onderscheiden professionals staat altijd 
voor u klaar om u te helpen het 
maximale uit uw Xerox-oplossing te 
halen.

www.xerox.com


