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Xerox FreeFlow Accxes Copy
Consiga grandes vantagens
a cores com workflows de
grandes formatos
®

®

®

Duplique a sua produtividade e
os seus lucros
O software do Xerox® FreeFlow® Accxes® Copy maximiza os workflows de
grandes formatos a cores. Com Accxes Copy, pode produzir excelentes cópias
a cores a partir de digitalizações a cores de documentos em papel. Integra-se
totalmente com as impressoras de Grandes Formatos da Xerox e sistemas de
digitalização, para produzir cópias em grandes formatos remotos e em impressoras
a cores de pequeno formato.
Accxes Copy valoriza
as suas impressoras de
Grandes Formatos Xerox

Transite directamente da
digitalização para a impressão a
cores na impressora que escolher

Se trabalha com um misto dinâmico de
documentos a cores e a preto e branco em
digital e em papel, o Accxes Copy será para si
extraordinariamente vantajoso. É a solução
ideal para cores em grandes formatos e
em vários ambientes, incluindo serviços
de digitalização; centros de impressão
ao público (print-for-pay); gabinetes de
arquitectura, engenharia ou construção;
escritórios de advogados ou departamentos
reprográficos centralizados dentro das
empresas. Com o Accxes Copy conseguirá
flexibilidade e produtividade em todo o seu
ambiente de impressão.

Com Accxes Copy, pode produzir excelentes
cópias a cores a partir de digitalizações
a cores de documentos em papel.
Está totalmente integrada e processa
digitalizações a cores directamente a partir
de sistemas de digitalização Xerox Wide
Format e de todas as soluções de impressora
Xerox Wide Format que sejam orientadas
pelo FreeFlow Accxes Controller.

Accxes Copy é uma solução de software
baseada em Windows. É executada
num PC separado do FreeFlow Accxes
Controller, sendo por isso a interface
do utilizador separada da interface da
solução de impressora integrada Xerox
Wide Format.
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Pode produzir as suas cópias a cores em
quase todas as impressoras a cores de
grandes formatos ou formatos normais
usando equipamentos Xerox e não Xerox.
O Accxes Copy utiliza drivers de impressão
Microsoft® Windows®, dando-lhe acesso
ao padrão de mercado em flexibilidade
e suporte à impressora. Se desejar, pode
também optar por imprimir em mais do que
uma impressora. (Note que embora possa
imprimir para mais do que uma impressora,
a impressão para várias impressoras não é
simultânea; apenas pode imprimir para uma
impressora de cada vez)

Desenhado para aplicações
exigentes em grandes
formatos
• P
 lantas de arquitectura ou
construção
• P
 roduções para arquitectura ou
engenharia
• Esquemas
• D
 iagramas eléctricos (exemplo:
cablagens)
• Mecânica 2D
• Modelagem de sólidos
• Esquemas mecânicos 3D
• Esquemas científicos/médicos
• Mapas sísmicos
• GIS/Mapas

Grandes cores, grandes
vantagens para a sua empresa
Com o Xerox FreeFlow Accxes Copy, pode fazer mais e esperar mais do
seu workflow de digitalização a cores em grandes formatos. Pode não só
produzir óptimas impressões a cores a partir de digitalizações, como esta solução
lhe permite trabalhar com equipamentos Xerox e não Xerox para realizar os seus
trabalhos.

Principais funções
• I nterface “Green Button”. Com modelos
de digitalização definidos, até os workflows
complexos ficam à distância de um clique.
• P
 ré-visualização da impressão.Veja a sua
digitalização para verificar a qualidade
antes de imprimir.
• S
 can Once Workflow. Não necessita de
tornar a digitalizar os seus originais para
conseguir a maior parte das funções
de edição. Pode digitalizar para PDF e
imprimir remotamente usando uma única
digitalização.
• D
 igitalizar para PDF e Imprimir
Remotamente usando uma só
digitalização.
• C
 alibração Automática de Cor. Calibre o
scanner da forma mais adequada a cada
impressora.
• I ntelligent White Point.Limpeza dos
originais antigos definindo um único ponto
branco em cada digitalização.
• Á
 reas de interesse.Identifique
rapidamente a área principal da
digitalização que pretende imprimir.
• G
 estão avançada da cor. Controladores
avançados de cor permitem uma óptima
qualidade dos trabalhos.
• I mprimir de ficheiro. Suporta entrada de
ficheiros digitais assim como impressões
digitalizadas.
• S
 uporta True Adobe PDF e PostScript.
Tem a certeza de que os seus documentos
são visualizados e impressos com precisão.

É fácil ver e manipular as
imagens

Modelos que poupam tempo e
aumentam a produtividade

Uma interface intuitiva e um visualizador
integrado, facilitam a visualização e
manipulação das imagens digitalizadas.
Os trabalhos digitalizados são visualizados
de imediato, podendo usar a opção Print
Preview para corrigir quaisquer erros
ocorridos na digitalização. Isto não só
melhora a qualidade dos seus trabalhos,
como também ajuda a reduzir os custos pois
evita impressões desperdiçadas.

É fácil gravar as definições usadas
frequentemente usando os modelos do
Accxes Copy. Até mesmo os workflows mais
complexos são frequentemente repetitivos.
Com Accxes Copy, pode configurar e gravar
todos os seus workflows repetitivos em
modelos Accxes Copy. Os seus workflows
mais complexos são reduzidos, bastando
apenas seleccionar o modelo e premir
o "Green Button", eliminando tarefas
frequentes de manipulação de imagem e
aumentando a produtividade e a qualidade.
E como estes modelos simplificam os
seus processos de trabalho em ambientes
com vários utilizadores, os utilizadores
não precisam de ser especialistas em
digitalização.

Terá acesso a ferramentas que lhe permitem
controlar a dimensão, escala, qualidade
do trabalho, número de cópias e conjuntos
criados. Uma das principais vantagens do
Accxes Copy é que necessita apenas de uma
digitalização. Após ter feito a digitalização
inicial, não terá que digitalizar o documento
de novo após escolher diferentes modos
de impressão, definições de qualidade,
dimensões do trabalho ou modelos.

Conte com trabalhos a
cores de óptima qualidade
Agora, pode confiar no Closed Loop Colour
Calibration e em controlos automáticos e
manuais, incluindo o ponto preto, ponto
branco, luminosidade e nitidez, para
assegurar uma cor de elevada qualidade nos
seus trabalhos. Usando Closed Loop Colour
Calibration, pode escolher entre três modos
de calibração para conseguir digitalizações
de qualidade e óptimos resultados quando
imprime para a impressora remota que
seleccionou. Os grupos de trabalho podem
também conseguir uma excelente integração
de cor em aplicações de documentos
técnicos sem precisarem de adquirir outra
impressora a cores.

O suporte total de que
necessita
Suportamos a sua solução na íntegra,
desde a impressora até aos suportes
de impressão e consumíveis. A nossa
premiada rede mundial de técnicos
de assistência, está sempre pronta
para o ajudar a tirar o máximo
partido da sua solução Xerox e a fazer
crescer o seu negócio.
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Espere mais do seu workflow de grandes formatos
Especificações do Xerox
FreeFlow Accxes Copy
Recomendamos um PC host dedicado para
o Xerox Accxes Copy, embora não seja
obrigatório. Se estiver a usar um dispositivo
não dedicado, o PC deve ser compatível com
todas as aplicações do computador host.
Quando utiliza Accxes Copy com impressoras
que não sejam Xerox, os drivers de impressão
específicos do Microsoft® Windows® devem
ser instalados no PC host.

Especificações mínimas para o PC Host

Scanners suportados

• P rocessador: Pentium 4, 2 GHz,
Core 2 Duo (recomendado)

• Xerox® 7740 Wide Format Scan Solution

• Sistema Operativo: Microsoft Windows
XP (32-bit), Vista® (32-bit) ou Windows 7
(-32 e 64-bit), Windows Server® 2008,
Windows Server® 2008 R2
®

®

• D
 isco rígido: 200 MB para instalação,
10 GB para operação
• M
 emória: 2 GB (mínimo),
3 GB (recomendado)
• Unidade de CD-ROM (para instalação)
• Visor: 1.024 x 768
• Interface de rede configurado

Ecrã principal do Xerox
FreeFlow Accxes Copy
1

Imagem
actualmente
seleccionada
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P ainel de prévisualização
– apresenta os
actuais documentos
digitalizados
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E stes botões
adicionam
ou removem
documentos
(remover também
os apaga do sistema
de digitalização)

4

E sta área apenas
está visível quando
usada para criar
conjuntos
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E stes botões
adicionam
ou removem
documentos de um
conjunto
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Impressora
seleccionada e
controlos de cópia
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A presentação
principal da imagem
actualmente
seleccionada

• Xerox® 6604 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller
• Xerox® 6605 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller
• Xerox® 6622 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller
• Xerox® 6279 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller
• Xerox® 6204 Wide Format Printer Scanner
com FreeFlow Accxes Controller
• W
 ide Format Scan System com Xerox®
FreeFlow® Accxes® Controller

www.xerox.com
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