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Verdubbel uw productiviteit en winst

Met de Xerox® FreeFlow® Accxes® Copy-software kunt u de mogelijkheden 
van uw grootformaat-workflows voor kleurenscans optimaal benutten. 
Met Accxes Copy kunt u kopieën in kleur maken van uw kleurenscans van 
papieren documenten. Accxes Copy is volledig in Xerox grootformaat-printer- en 
scansystemen geïntegreerd. Dit betekent dat u kopieën kunt maken op zowel groot- 
als kleinformaat-kleurenprinters elders in uw netwerk. 

Met Accxes Copy beschikt u over 
meer mogelijkheden voor uw 
Xerox grootformaat-printers
Als u met een dynamische mix van 
papieren en digitale documenten in kleur 
en zwart/wit werkt, zult u veel aan Accxes 
Copy hebben.  Accxes Copy is een ideale 
kleurenoplossing voor grootformaat-
gebruikers in verschillende omgevingen, 
waaronder DTP-bedrijven, print-for-pay-
bedrijven, architecten- en ingenieursbureaus 
en bouwondernemingen.  Met Accxes Copy 
beschikt u over flexibiliteit en productiviteit in 
uw hele afdrukomgeving.

Accxes Copy is een op Windows 
gebaseerde software-oplossing. Deze 
software draait niet op dezelfde pc als 
de FreeFlow Accxes Controller; daarom 
is de gebruikersinterface niet dezelfde 
als de gebruikersinterface die in de 
Xerox grootformaat-printeroplossing is 
geïntegreerd.

Direct overschakelen van scans 
naar kleurenafdrukken op de 
printer van uw keuze
Met Accxes Copy kunt u kopieën in kleur 
maken van uw kleurenscans van papieren 
documenten. De software is volledig 
geïntegreerd en verwerkt kleurenscans 
rechtstreeks vanuit de Xerox grootformaat-
scansystemen en alle door de FreeFlow 
Accxes Controller aangestuurde Xerox 
grootformaat-printeroplossingen.

De kleurenkopieën kunnen op de 
meeste grootformaat- en kleinformaat-
kleurenprinters worden geproduceerd, 
met gebruik van zowel Xerox als non-
Xerox-apparatuur. Accxes Copy maakt 
gebruik van op Microsoft® Windows® 
gebaseerde printerdrivers, waarmee u 
beschikt over ruim voldoende flexibiliteit 
en printerondersteuning.  U kunt er ook 
voor kiezen om op meer dan één printer af 
te drukken. (Houd er echter rekening mee, 
dat ondanks dat u op meer dan één printer 
kunt afdrukken, de afdrukprocessen niet 
gelijktijdig worden uitgevoerd; u kunt slechts 
op één printer tegelijk afdrukken.

Ontworpen voor veeleisende 
grootformaat-toepassingen 
•	 Bouw-	en	constructietekeningen

•	 	Bouwkundige	en	technische	
documenten

•	 Schema's

•	 	Elektrische	schema's	(bijv.	
bedradingsschema ś)

•	 Mechanische	2D-ontwerpen

•	 3D-modellering

•	 Mechanische	3D-ontwerpen

•	 	Documenten	met	
wetenschappelijke/medische	
informatie

•	 	Documenten	met	seismische	
informatie

•	 GIS/Mapping
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Mooie kleuren, grote voordelen 
voor uw bedrijf

Dankzij Xerox FreeFlow Accxes Copy hebt u meer mogelijkheden met uw 
grootformaat-workflow voor kleurenscans. Met deze oplossing kunt u niet alleen 
prachtige kleurenafdrukken van scans maken, maar hebt u ook de mogelijkheid om 
voor het uitvoeren van uw opdrachten gebruik te maken van apparatuur van een 
ander merk dan Xerox .

Belangrijkste functies
•	 	Interface	met	"groene	knop".	Dankzij de 

sjablonen voor scaninstellingen zijn zelfs 
complexe workflows een kwestie van één 
druk op de knop.

•	  Afdrukvoorbeeld. Controleer uw scan om 
de kwaliteit te beoordelen voordat u deze 
afdrukt.

•	  Workflow	voor	éénmalig	scannen.	Voor de 
meeste bewerkingen hoeft u uw originelen 
niet opnieuw te scannen. U kunt scannen 
naar PDF en afdrukken vanaf een externe 
locatie met gebruik van een enkele scan.

•	 	Scannen	naar	PDF	en	afdrukken	vanaf	
een	externe	locatie met gebruik van een 
enkele scan.

•	  Automatische	kleurenkalibratie.	Kalibreer 
de scanner voor alle printers in uw bedrijf.

•	  Intelligent	witpunt. Werk uw oudere 
originelen bij door een uniek witpunt per 
scan in te stellen.

•	  Aandachtsgebieden. Bepaal snel welk deel 
van de scan u wilt afdrukken.

•	  Geavanceeerd	kleurbeheer.	Dankzij 
de uitgebreide mogelijkheden voor het 
instellen van kleuren krijgt u afdrukken van 
optimale kwaliteit.

•	 	Afdrukken	vanuit	bestand.	Ondersteunt 
zowel de digitale invoer van bestanden, als 
gescande papieren documenten.

•	  Ondersteuning	van	True	Adobe	PDF	en	
PostScript.	Zo hebt u de garantie dat uw 
documenten correct worden bekeken en 
afgedrukt.

Beelden kunnen gemakkelijk 
worden bekeken en 
gemanipuleerd
De intuïtieve gebruikersinterface met 
geïntegreerde viewer maakt het eenvoudig 
om gescande beelden te bekijken en aan 
te passen. U kunt gescande opdrachten 
meteen zien; u kunt gebruikmaken van de 
functie Print Preview (Afdrukvoorbeeld) om 
eventuele scanfouten te corrigeren. Op deze 
manier verbetert u niet alleen de kwaliteit 
van uw afdrukken, maar kunt u ook op 
kosten besparen door mislukte afdrukken te 
voorkomen. 

U krijgt toegang tot tools waarmee u de 
grootte, schaal en afdrukkwaliteit van 
uw kopieën en het aantal exemplaren en 
samengestelde sets van uw kopieën kunt 
beheren. Een van de grote voordelen van 
Accxes Copy is dat u slechts een enkele 
scan nodig hebt. Nadat u uw eerste scan 
eenmaal hebt gemaakt, hoeft een document 
niet nogmaals te worden gescand na 
het selecteren van andere afdrukmodi, 
kwaliteitsinstellingen, uitvoerformaten en/of 
sjablonen.

Kleurenafdrukken van hoge 
kwaliteit
U kunt vertrouwen op de gesloten lus-
kleurenkalibratie en de automatische 
en handmatige instellingen, inclusief 
zwartpunt, witpunt, helderheid en scherpte, 
om u te verzekeren van hoogwaardige 
kleurenafdrukken. Met de gesloten 
lus-kleurenkalibratie kunt u uit drie 
kalibratiemodi kiezen om kwalitatief 
hoogwaardige scans en goede resultaten 
te bereiken bij het afdrukken naar de door 
u geselecteerde externe printer. Bovendien 

kunnen er uitstekende kleurintegraties 
worden bereikt bij toepassingen voor 
technische documenten zonder dat er een 
andere kleurenprinter hoeft te worden 
aangeschaft.

Tijdbesparende en 
productiviteitverhogende 
sjablonen 
Veelvoudig gebruikte instellingen kunt 
u gemakkelijk in Accxes Copy-sjablonen 
opslaan. Zelfs complexe workflows bestaan 
vaak uit zich herhalende handelingen. 
Met Accxes Copy kunt u al uw repetitieve 
workflows in Accxes Copy-sjablonen 
configureren en opslaan. De meest complexe 
workflows kunnen worden gereduceerd tot 
het selecteren van de gewenste sjabloon en 
het drukken op de groene knop; hierdoor is 
het niet meer nodig om een beeld veelvuldig 
te bewerken en kunt u uw productiviteit en 
de kwaliteit van uw afdrukken verhogen. En 
aangezien werkprocessen in omgevingen 
met meerdere gebruikers door het gebruik 
van deze sjablonen worden vereenvoudigd, 
hoeven uw gebruikers geen opgeleide 
specialisten op het gebied van het scannen 
van documenten te zijn. 

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.
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Haal meer uit uw grootformaat-workflow

Specificaties Xerox FreeFlow 
Accxes Copy 
Aanbevolen wordt om een dedicated host-pc 
voor Xerox Accxes Copy te gebruiken, maar 
dat is geen absolute vereiste. Als u een non-
dedicated apparaat gebruikt, moet de pc 
compatibel zijn met alle toepassingen die op 
de hostcomputer zijn geïnstalleerd.

Wanneer u Accxes Copy met printers van 
andere fabrikanten dan Xerox gebruikt, 
moet de host-pc voorzien zijn van de 
Microsoft® Windows®-printerdrivers voor de 
desbetreffende printers.

Minimale specificaties van de host-pc 

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

•	   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: 2 GB (minimaal), 3 GB 
(aanbevolen)

•	 Cd-romstation (voor installatie)

•	 Beeldscherm: 1024 x 768

•	 Geconfigureerde netwerkinterface

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

1   Momenteel 
geselecteerd beeld

2   Voorbeeldvenster 
– geeft onlangs 
gescande 
documenten weer

3   Met deze knoppen 
kunt u documenten 
toevoegen of 
verwijderen (als 
u documenten 
verwijdert, 
verwijdert u 
deze ook van het 
scansysteem)

4   Dit ziet u alleen bij 
het samenstellen 
van sets

5   Met deze knoppen 
kunt u documenten 
aan een set 
toevoegen of uit 
een set verwijderen

6   Geselecteerde 
afdruk- en 
kopieerinstellingen

7   Hoofdaanzicht 
van het huidige 
geselecteerde beeld 4 5
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Hoofdscherm van Xerox 
FreeFlow Accxes Copy 
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