
Xerox® FreeFlow® Print Server
para o copiador/impressora Xerox® Série D e 
para a impressora Xerox® Série D
O mais sofisticado conjunto de fluxos de 
trabalho empresariais e de produção junta-se 
ao FreeFlow® Print Server para o copiador/
impressora Xerox® Série D e para a impressora 
Xerox® Série D. O FreeFlow Print Server 
oferece capacidades a nível de produção, tais 
como gestão robusta de filas de impressão, 
ao mesmo tempo que honra todas as 
capacidades empresariais que o equipamento 
tem para oferecer.

Produtividade e fiabilidade comprovadas.
Há mais de 15 anos que o Xerox® FreeFlow Print Server 
proporciona a todas as impressoras do nosso portefólio um 
desempenho inigualável. Pode ter a certeza de que o FreeFlow 
Print Server prestará apoio à sua empresa à medida que ela for 
crescendo, oferecendo uma produtividade mais elevada e uma 
total fiabilidade.

Simplicidade para o ajudar a fazer o trabalho.
Quando está a imprimir com PostScript, será fácil obter sempre 
ótimos resultados com o FreeFlow Print Server. O Xerox® 
Print Driver é muito visual o que facilita o envio de trabalhos 
para impressão. A interface do utilizador (IU) é intuitiva e 
personalizável, apoiando as suas atividades mais frequentes. 

Impressão variável, do mais simples ao 
mais complexo.
O FreeFlow Print Server permite gerir as suas necessidades de 
impressão de dados variáveis, graças ao caching variável, aos 
formulários de fundo e a outras funcionalidades de desempenho. 
Todos os dados permanecem intactos utilizando um formato 
nativo sem necessidade de conversão de ficheiros, pelo que pode 
estar confiante de que o seu trabalho será impresso rápida e 
corretamente.  

Segurança de referência, porque esta é 
realmente importante.
Tire partido dos diversos níveis de segurança, todos eles baseados 
no super-seguro UNIX®, que não é suscetível a ataques de vírus 
de e-mail e "worms". Os modos de submissão de trabalhos  
encrip tados garantem a encriptação de chaves públicas e 
privadas. Os perfis de segurança oferecem configurações  
persona lizadas e um modo de impressão que limita a impressão 
de páginas duplicadas, entre outros. 

Copiador/impressora Xerox® Série D e  
impressora Xerox® Série D
Especificações do servidor
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Hardware/Plataforma
•  Processador: 3.2 GHz Pentium G3420 

2 Core CPU
•  Tipo de processador: Processador Intel 

Pentium
• Disco rígido: 1 x 500 GB
• Memória: 4 GB
• Sistema Operativo: Solaris® 10
•  Software/Fornecedor: FreeFlow Print Server
• Portas: 8 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 série
• Portas Ethernet 10/100/1000 BaseT
• Monitor: Ecrã de 19 polegadas
• Teclado e rato
• DVD-ROM/DVD-RW
• Comutador 10/100

Produtividade e fluxo de trabalho
•  Recuperação de suportes ordenados: 

Os trabalhos interrompidos que incluam 
suportes ordenados (como separadores) 
são retomados automaticamente no ponto 
onde ficaram, para uma recuperação de 
trabalhos perfeita

•  Filas programáveis: Prepare trabalhos 
repetitivos e fluxos de trabalho 
personalizados de acordo com o trabalho 
ou o cliente, utilizando mais de 250 filas

•  Imposição automática: Esquemas de 
página e programação de trabalhos 
comuns integrados vêm incluídos (tais 
como repetição de várias imagens numa 
página, corte e empilhamento, booklets 
de assinatura)

•  Amostras flexíveis: Verifique a qualidade 
de imagem a meio de uma tiragem 
de impressão, dinamicamente ou 
especificamente a pedido

•  Drivers de impressão Xerox® proporcionam 
uma experiência consistente do escritório 
até à produção

•  Receção, seleção, processamento e 
impressão de trabalhos em simultâneo

•  Capacidades alargadas para gestão de 
trabalhos a nível de página, trabalho e 
fila de impressão

•  Preflight, pré-visualização e provas virtuais 
para criar trabalhos exatos

•  Layout/imposição standard (por exemplo, 
booklet, 4 numa página)

•  Suporte drag-and-drop hot folder para 
Windows®, Macintosh®, Linux® e UNIX®

• Suporte para fichas de trabalho JDF
•  FreeFlow Remote Print Server para gestão 

remota do parque de equipamentos
•  Programação de página de exceção 

permite realizar alterações de última hora 
ao trabalho no servidor

•  Deslize ajustável do layout dos booklets
•  Suporte para encadernação na margem 

direita e inferior
• A otimização da margem otimiza o texto
•  Oferece todas as funções de escritório e 

funções de produção numa única solução

Suporte a Cliente e Suporte Remoto
• Seleção de drivers de impressão
 – Suporte para Xerox® Global Print Driver®

 –  Drivers de impressão Xerox® repletos de 
funcionalidades

 –  Drivers Windows® 2000/XPR/Vista/7/8 
repletos de funcionalidades

 –  Macintosh® OS 10.6 ou superior para 
os drivers

•  Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
•  Suporta submissão por browser HTTP e 

HTTPS
•  IPP para envio de trabalhos e estado do 

sistema
•  Suporta IPv4 e IPv6 (suporta dual mode)

Impressão de dados variáveis (VDP)
•  Xerox® VIPP®, Line Mode, Database Mode, 

Native PPML v2.1 Graphic Arts
• PostScript otimizado e PDF
•  Suporta subconjunto de aplicações, 

definidas pelo utilizador ou orientadas 
por dados

•  Suporte para trabalhos de dimensão 
indefinida

Formatos de Ficheiro Suportados
• Adobe PostScript Nível 1, 2, 3
• Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
• TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG

Protocolos/Ambientes de Rede
• TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
• DHCP
•  Suporte SNMP MIB II para utilitários 

de administração de outros fabricantes

Funções de segurança
• Solaris® 10 OS utilizando o ZFS
•  Quatro modos e níveis de perfis de 

segurança
• Perfis totalmente personalizáveis
• Modos de envio de trabalhos encriptados
•  Modo de impressão segura (restringe 

reimpressão de páginas)
• Filtragem de acesso por endereços
• Suporte para palavras-passe fortes

Dimensões/Peso
• Servidor de Impressão
 – Altura: 373 mm
 – Largura: 175 mm
 – Profundidade: 417 mm
 – Peso: 10,17 kg

Opções
• Base para o servidor de impressão FreeFlow
 – Altura: 978 mm
 – Largura: 762 mm
 – Profundidade: 762 mm
• VI Compose (VIPP® Interpreter)
• Capacidades LCDS e IPDS

Alimentação
•  Voltagem: 200 - 240 V
• Alimentação: 870 W

Aprovações de Entidades Reguladoras
Cumpre ou excede os seguintes requisitos:
•  Segurança – UL 1950, CSA C22.2 No. 950, 

TUV EN 60950
•  ENERGY STAR® 5.0, EPEAT gold, EuP, CECP, 

TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CEC, 
Japan Green PC, FEMP, South K

Xerox® FreeFlow® Print Server

www.xerox.com

Inclui Adobe PDF Normalizer
Inclui Adobe PDF to PS Library
Inclui Adobe CPSI (previewer)
Inclui Adobe PostScript 3017.102
Origem OEM
Inclui fontes Adobe PostScript
Inclui Fontes de Imagem® Monotype
Inclui Adobe PDF Library
Inclui Fontes Japonesas da Adobe

TITLE: X_28565_XD1SS-04ZD   LANGUAGE: Portuguese   DATE: May 4, 2015 11:00 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 2


