
Xerox® Multi-Pass Clear Dry Ink tilt de 
verbluffende visuele effecten en de 
uitstekende toegevoegde waarde van 
transparante toner (Clear Dry Ink) naar een 
nog hoger niveau met de kracht van uw 
EFI Fiery Print Server.

Met de intuïtieve Fiery Image Enhance 
Visual Editor (IEVE)-tool van de Fiery 
server kunnen gebruikers nu in een 
efficiënte, vereenvoudigde workflow tot 
zeven lagen transparante toner aan hun 
drukwerk toevoegen.

Met deze krachtige nieuwe functie, exclusief 
voor EFI Fiery print servers, kunt u de 
dramatische dimensionale effecten van 
transparante toner op ongekende wijze 
versterken.

Xerox® Multi-Pass Clear Dry Ink voor 
EFI® Fiery® Print Server
Vergroot de impact en toegevoegde 
waarde van transparante toner op uw 
drukwerktoepassingen in een efficiënt, 
vereenvoudigd workflowproces.

Xerox® Multi-Pass  
Clear Dry Ink
Technologie-overzicht
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Met de Fiery® Image Enhance Visual Editor (IEVE) is het 
aanbrengen van Multi-Pass Clear Dry Ink doodsimpel.

IEVE-voordelen voor de klant
•	 Hogere omzet voor dienstverleners door 

het aanbieden van beeldbewerkingservices.

•	 Kortere doorlooptijden omdat 
operators niet naar de oorspronkelijke 
ontwerpsoftwaretoepassing hoeven terug 
te keren om afbeeldingen te corrigeren.

•	 Breng in een opdracht veranderingen aan 
in een of veel afbeeldingen.

•	 Kostenbesparingen: er is geen dure 
beeldbewerkings- en layoutsoftware nodig 
op elk werkstation.

•	 Breng spotkleuren en transparante lagen 
aan (maximaal zeven lagen transparante 
toner).

•	 Klanten zijn meer dan tevreden over het 
creatieve eindresultaat.

Belangrijkste voordelen van 
Xerox® Multi-Pass Clear Dry Ink
Voeg meer waarde toe: het creëren van 
dimensionale effecten met tot zeven lagen 
transparante toner zal uw klanten helpen met 
hun communicatie op te vallen op nieuwe, 
creatieve manieren die verkopen genereren 
en ROI verhogen.

Alledaagse toepassingen: met Multi-Pass 
Clear Dry Ink kunt u op economische wijze 
meer succes behalen met doodgewone 
toepassingen zoals foto-albums, 
wenskaarten, uitnodigingen en direct 
marketingmateriaal.

Vereenvoudigde workflow: met de 
gebruiksvriendelijke, volledig geïntegreerde 
en interactieve IEVE-tool van de Fiery® 
hebt u op eenvoudige wijze controle over 
het aanbrengen van meerdere lagen 
transparante toner terwijl u tegelijk de 
afbeeldingskleuren in een opdracht kunt 
aanpassen, allemaal zonder een extra 
computer en zonder het bestand in de 
uitvoertoepassiong te hoeven openen.

Fiery Image Enhance Visual Editor (IEVE) is 
een gemakkelijke, interactieve Command 
WorkStation®-plug-in-tool waarmee u de 
afbeeldingskleuren van een opdracht kunt 
aanpassen zonder het bestand te hoeven 
opnenen in de uitvoertoepassing waarin het 
bestand origineel is opgemaakt. IEVE biedt 
beeldbewerking in real-time met visuele 
feedback en maakt extra software voor 
beeldbewerking overbodig. Image Enhance 
Visual Editor werkt met zowel PostScript- 
als PDF-bestanden. Met de toevoeging 
van Multi-Pass Clear Dry Ink werkt IEVE 
nu nog harder en geeft gebruikers met 
een gebruiksvriendelijke tool de controle 
over het aanbrengen van tot zeven lagen 
transparante toner. De wizard is ook verbeterd 
en biedt gebruikers gedurende het hele 
arbeidsproces waardevolle tips en technische 
ondersteuning. 
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1.  U kunt elk bestaand 
document gebruiken. 
Importeer het 
bestand simpelweg 
naar de Fiery. 

2.  Selecteer afbeeldingen 
uit het ontwerp en 
breng meerdere lagen 
transparante toner aan 
met Image Enhance 
Visual Editor. 

3.  Volg de eenvoudige 
instructies op 
de Fiery om tot 
zeven lagen van 
transparante toner 
af te drukken. 

Gemakkelijk, zuinig, Multi-Pass Clear Dry Ink

Voordelen van het gebruik van 
Fiery Image Enhance Visual 
Editor
IEVE ondersteunt RGB-en CMYK-kleurbronnen 
en de meest gebruikelijke bestandsformaten 
en is zo inzetbaar in een uiterst breed scala 
van afbeeldingen en opdrachten. Dit maakt 
het tot de meest complete toolset van dit 
type in de grafische markt.

IEVE kan worden gebruikt voor het verbeteren 
van de beeldkwaliteit in vele soorten 
toepassingen, zoals documenten, fotoalbums 
en professioneel vormgegeven grafisch werk.

De Fiery-technologie voegt mozaïekbeelden 
van Microsoft®-toepassingen samen om te 
zorgen dat verbeteringen op de afbeelding 
worden toegepast volgens het concept 
van de auteur en niet volgens de door de 
computer gegenereerde mozaïekdelen.
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