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Snelle en eenvoudige
prepress.
®

Maak u klaar voor een
snellere prepress.
Hoe zou het zijn als u uw afdrukopdrachten sneller en gemakkelijker zou
kunnen voorbereiden? Hoe zou het zijn als u minder tijd aan het instellen
van lastige opdrachten zou hoeven besteden? FreeFlow Express to Print is een
kosteneffectieve workflowoplossing waarmee u uw productiviteit kunt verhogen,
doordat de knelpunten die zich normaal gesproken tijdens de prepress voordoen al
van tevoren worden opgelost. Op de intuïtieve visuele interface zijn opdrachtkaarten
en prepress-functies gemakkelijk met één muisklik in te stellen.
U kunt applicaties zoals visitekaartjes, brochures, boeken en handleidingen op
consistente en efficiëntere wijze dan voorheen opmaken en afwerken, waardoor
uw productiepijplijn goed gevuld kan blijven. Deze oplossing is zo gemakkelijk in
het gebruik dat zelfs beginners als snel deskundig zijn. Als u de productiviteit en
winstgevendheid van uw bedrijf wilt verhogen, waarom zou u dan zonder afdrukken?
Vereenvoudigde
opdrachtinstellingen.

Opdrachtkaart visueel instellen.

Converteer TIFF, JPEG, PostScript , EPS, RDO
en Microsoft® Office (Word, PowerPoint®,
Excel® en Publisher*) rechtstreeks naar echte
Adobe® PDF's, gewooon door ze in Express to
Print te openen. U kunt ook bestanden van een
willekeurige toepassing naar Adobe PDF
converteren en deze automatisch naar Express
to Print laten verplaatsen.**Combineer
automatisch meerdere bestanden in één, en
voeg aangepaste tabbladen,
paginainvoegingen, omslagen, streepjescodes,
paginanummers, watermerken en Batesstempels toe met de eenvoud van drag-anddrop. Deze software is niet alleen snel, maar
ook slim. Selecteer uw Xerox®-printer en
Express to Print geeft alleen de
opdrachtkaartopties weer die voor de
desbetreffende printer beschikbaar zijn.
®

Dankzij de zeer intuïtieve en visuele interface
kunt u uw opdrachten op uw bureaublad
voorbereiden en bekijken, zodat u zeker weet
dat ze goed zijn voordat u ze naar de printer
stuurt. Klik met de muis op elke pagina om er
een voorbeeld van te bekijken wanneer u uw
opdrachten voorbereidt met tabbladen,
omslagen, begin van hoofdstukken en andere
elementen. Zorg dat bij herhaalde opdrachten
dezelfde afdrukkwaliteit en consistentie
worden gehandhaafd. Bekijk uw opdracht per
pagina, in printerspreads of in readerspreads.
Dankzij de logische, intuïtieve manier waarop
Express to Print bediend kan worden, is Express
to Print ideaal voor opdrachten die op het
systeem zelf worden ingesteld en voor minder
ervaren gebruikers. Er hoeft minder tijd aan
training te worden besteed, er zijn minder
softwaretoepassingen nodig en eenvoudige
prepresstaken kunnen in minder stappen
worden uitgevoerd.

Op sjablonen gebaseerde
automatisering.
Dankzij de 50 vooraf gedefinieerde sjablonen
kunnen alle onzekere elementen en handmatige
arbeid uit de opdrachtvoorbereiding worden
geschrapt. Opdrachten die vaak worden
herhaald, tijdrovende instellingen en
prepresshandelingen die voor iedere opdracht
weer moeten worden uitgevoerd, zoals
bepaalde opmaak- en afwerkingsinstellingen,
kunnen door middel van sjablonen worden
geautomatiseerd. Voordat opdrachten naar de
printer worden gestuurd, kan er eerst een
proefafdruk van worden gemaakt, hetgeen het
produceren van boeken, handleidingen,
nieuwsbrieven, ansichtkaarten en nog veel meer
andere artikelen gemakkelijker maakt en
nauwkeuriger kan laten verlopen. Er zijn zelfs
speciale sjablonen voor applicaties voor lager
onderwijs en juridische toepassingen, speciaal
ontwikkeld voor de belangrijkste digitale
printsystemen van Xerox®. U kunt ook uw eigen
aangepaste sjablonen maken en distribueren,
zodat opdrachten snel en op consistente wijze
kunnen worden voorbereid in overeenstemming
met uw behoeften.

Tijdbesparende sjablonen.
De Express to Print-sjablonen zorgen voor snelheid en consistentie in uw workflow, waardoor problemen die het gevolg zijn van operators met
verschillende vaardigheidsniveaus, hoge onkosten en verschillende locaties tot het verleden behoren. De sjablonen reiken van universele
algemene opdrachten tot opdrachten die in alleen in bepaalde branches vaak worden uitgevoerd. Zo bestaan sjablonen die speciaal voor het
lager onderwijs en de juridische sector zijn gemaakt uit de volgende applicaties:
Visitekaartjes

Brochure met
C-vouw

Briefkaart

Nieuwsbrief

Programma voor
speciale
evenementen

Kalender

Folder

*Vereist optionele Microsoft Office 2003- of Microsoft Office 2007-software. **Vereist optionele Adobe Acrobat®-software.

Een eenvoudigere workflow, meteen vanaf het begin.
U kunt Express to Print zelf op uw Windows®-computer installeren, er is geen sprake van
ingewikkelde programmeertaal. Het programma bevindt zich niet op een server, dus het neemt
ook geen bronnen in beslag die eigenlijk nodig zijn om uw opdrachten te verwerken en te rippen.
Express to Print is uitsluitend bedoeld voor Xerox® digitale printsystemen en zal uw productiviteit,
zowel voor opdrachten in kleur als in zwart/wit, aanzienlijk verhogen.

Zien is geloven.
Gebruik de geïntegreerde sjablonen van
Express to Print om opdrachten die vaker
worden uitgevoerd, zoals het afdrukken
van een set visitekaartjes, te stroomlijnen.
Of maak uw eigen aangepaste sjablonen

De snelle en gemakkelijk te gebruiken prepress-software.

voor andere arbeidsintensieve
toepassingen. Gebruik de gemakkelijk te
gebruiken visuele interface van Express to
Print om een bijvoorbeeld een

A

B

ingebonden boek met tabbladen,
C

omslagen, invoegingen samen te stellen.

E

G

Welke opdrachten u vandaag of morgen
ook wilt afdrukken, u zult zien hoe Express
to Print uw workflow soepeler en sneller

F

laat verlopen.

Ontdek hoe u meer opdrachten
kunt verwerken en telkens weer
productiever kunt zijn.
D

H

A
Actieve opdrachten. Open originele
bestandsindelingen en converteer deze automatisch
naar PDF; voeg meerdere bestanden in één bestand
samen.
B
Automatiseringssjablonen. Selecteer een sjabloon
uit de 50 geïntegreerde sjablonen (meerdere
pagina's op één, katernen) voor de opmaak en
afwerking van uw opdracht.
C
Doelprinter. Maak verbinding met al uw digitale
printers van Xerox® en geef vervolgens aan op welke
printer u wilt afdrukken.
D
Interactieve visuele interface. Bekijk voorbeelden
van uw opdrachten terwijl u deze samenstelt.
E
Pictogrammen voor opdrachtvoorbereiding.
Gemakkelijk te herkennen pictogrammen; klik
erop om omslagen, tabbladen, invoegpagina's,
watermerken en paginanummers toe te voegen. Op
de visuele interface wordt uw opdracht automatisch
bijgewerkt.

I

F
Tabbladen aanpassen. Maak snel en eenvoudig
gelabelde tabbladen met opmaak en stijlfuncties
die automatisch in de opdrachtkaart worden
opgenomen.
G
Opdrachtkaart selecteren. Selecteer de
afdruk- en afwerkparameters of voeg speciale
opdrachtaantekeningen/voorloopbladberichten toe.
H
Opties voor het bekijken van voorbeelden.
Selecteer deze opties om de opdracht per pagina,
printerspread of readerspread te bekijken.
I
Afdrukken. Selecteer of u het document wilt
afdrukken, op de printer wilt opslaan of wilt
afdrukken naar bestand.

Xerox® FreeFlow® Express to Print - Specificaties
Hardwareonderdelen

Softwareonderdelen

Ondersteunde bestandsformaten:

Minimale vereisten:

Ondersteunde besturingssystemen:

• P
 rocessor: Intel Core Duo 2,0 GHz of
beter of gelijkwaardige AMD-processor
• Systeemgeheugen: 2 GB
• Capaciteit harde schijf: 80 GB SATA
7200 RPM
• Videocapaciteit: videocontroller
(gebaseerd op PCI of AGP) met 128 MB
RAM
• Ethernetcapaciteit: 100/1000 Mb/s.
• Scherm: CRT of LCD-monitor
• Invoerapparaten: toetsenbord en muis
• Randapparatuur: DVD-station

• M
 icrosoft Windows XP Professional
(32‑bits) met Service Pack 3

•
•
•
•
•
•
•

®

®

®

• M
 icrosoft® Windows® 7 Professional of
Ultimate (32-bits)
Optionele ondersteunde softwaretoepassingen:

• M
 icrosoft® Office 2003 (Word, Excel®,
PowerPoint® en Publisher)
• M
 icrosoft® Office 2007 (Word, Excel®,
PowerPoint® en Publisher)
• Adobe® Acrobat® Standard 9.3
• Adobe® Acrobat® Professional 9.3

 IFF
T
JPEG
PostScript®
EPS
RDO
Adobe® PDF
Microsoft® Office (Word, PowerPoint®,
Excel® en Publisher)*

*Vereist optionele MS Office 2003- of
MS Office 2007-software.

Ondersteunde printers
Voor de volledige lijst met ondersteunde
printers gaat u naar
www.xerox.com/freeflow.

De kracht van Xerox® FreeFlow.
Minder handelingen. Meer productiviteit. Met de Xerox® FreeFlow
Digital Workflow Collection kunt u een groot aantal handelingen
automatiseren, waardoor u tijd en kosten bespaart, vanaf het moment
dat het document wordt ingevoerd tot de uiteindelijke levering. Of u
voor een soepel verloop van uw workflow nu een van de producten
van de FreeFlow Digital Workflow Collection gebruikt of verschillende
producten uit dit pakket met elkaar combineert, de FreeFlowoplossingen bieden u de mogelijkheid om perfect aan te sluiten met
uw klanten, kosten te besparen en nieuwe applicaties te maken.
Orders komen via uw huidige systeem binnen of via het
24/7-webportaal van FreeFlow Web Services.
Vervolgens worden de orders onmiddellijk via FreeFlow Process
Manager® verwerkt en worden de preflight, opmaak, scripts en
andere handelingen automatisch uitgevoerd. Opdrachtkaarten
worden automatisch ingesteld en opdrachten worden automatisch
bijgehouden; deze handelingen kunnen zelfs in uw offset-prepresssystemen worden geïntegreerd.
Ook kunnen opdrachten worden voorbereid met de speciaal
daartoe bestemde software van Xerox; voorbereide opdrachten
kunnen vervolgens, voordat ze worden afgedrukt, ook alvast worden
bekeken. In FreeFlow Express to Print wordt voor het gemak gebruik

gemaakt van sjablonen, terwijl u met FreeFlow Makeready® over
geavanceerdere mogelijkheden beschikt.
Daarna neemt FreeFlow Output Manager® het over als centraal
verzamelpunt waar opdrachten kunnen worden ingepland en
van waaruit ze naar de verschillende printers kunnen worden
doorgestuurd.
Ten slotte worden de opdrachten op de FreeFlow Print Server geript,
waarbij zeer efficiënt met de tijd wordt omgegaan, een uitstekende
afdrukkwaliteit wordt geleverd en toonaangevende beveiligingsopties
tot de mogelijkheden behoren.
De concurrentie voorbij streven? Gebruik de FreeFlow Variable
Information Suite om uw documenten van gepersonaliseerde
gegevens en kosteneffectieve beveiligingsfuncties te voorzien, terwijl u
tegelijkertijd de doorvoersnelheid en de efficiëntie optimaliseert.
Waar het om gaat? Met deze producten bent u in staat om te
verbinden met uw klanten, kosten te besparen en nieuwe applicaties
te maken, of u nu een van deze producten gebruikt of verschillende
producten met elkaar combineert om aan uw workflowbehoeften te
voldoen.

www.xerox.com
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