Perguntas de qualificação:
Servidores Fiery para impressoras
Xerox PrimeLink C9065/C9070
®

®

®

Este documento foi elaborado para ajudar você a determinar qual servidor Fiery para
impressoras Xerox PrimeLink C9065/C9070 é o mais adequado para atender às suas
necessidades de negócios.

Xerox EX-i C9065/C9070
Print Server

Impressoras Xerox PrimeLink C9065/C9070

Xerox EX C9065/C9070
Print Server

Observação: por ser destinado à impressão de escritório/grupo de trabalho, o Xerox EX-c C9065/C9070 Print Server não foi
incluído nessa comparação.

Xerox EX-i C9065/C9070 Print Server
Se você responder "sim" a qualquer uma das perguntas a seguir, o EX-i Print Server é a escolha ideal.

1. Sua empresa tem um departamento de marketing interno?
Seus funcionários usam o Adobe Creative Suite?

Sim

Não

Sim

Não

Com o servidor Fiery, o departamento de marketing pode imprimir internamente
documentos coloridos de alta qualidade. Você economiza tempo e dinheiro em
terceirização, ganha flexibilidade para alterar ou personalizar documentos sob
demanda e imprime apenas o que é necessário de forma econômica.

2. Você imprime arquivos grandes com muitos gráficos ou um grande
volume de trabalhos pequenos?
O servidor Fiery imprime rapidamente documentos complexos, como arquivos
repletos de gráficos do Microsoft PowerPoint e Adobe PDF. Quando você tem
muitos arquivos para imprimir, a tecnologia Fiery processa um arquivo enquanto
imprime outro para reduzir o tempo de espera.
®

®

®
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Xerox EX-i C9065/C9070 Print Server (continuação)
3. Você precisa reproduzir fielmente cores de logotipos de empresas ou
cores corporativas?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

O servidor Fiery proporciona as cores mais precisas para materiais de marcas,
como apresentações para clientes. Com o Fiery Spot-On™, você pode criar
e gerenciar cores especiais personalizadas.

4. Você precisa fazer o layout dos arquivos antes da impressão?
O Fiery VUE é uma ferramenta visual gratuita para a criação de livretos. Ou escolha
o Fiery Impose para a imposição de documentos como cartões de visita,
cartões postais, livretos e muito mais.

5. Você imprime trabalhos ou documentos de mídia mista
com separadores?
O Fiery Compose oferece uma maneira fácil de configurar trabalhos com vários tipos
de mídia ou separadores. E para trabalhos complexos, escolha o Fiery JobMaster
para editar documentos, inserir páginas digitalizadas e realizar outras tarefas de
preparo, tudo em uma interface visual.

6. Você precisa corrigir cores ou editar imagens?
Escolha o Fiery Productivity Package para ajustar brilho, contraste, sombra,
equilíbrio de cor/tons de pele e reduzir os olhos vermelhos nas imagens.
Além disso, você pode editar curvas de cor e substituir as cores especificadas.

7. Você precisa se conectar a sistemas de informações de gerenciamento
ou outras integrações corporativas?
A conectividade JDF padrão simplifica a integração em um sistema de informações
de gerenciamento, sistema web-to-print ou outras integrações corporativas.

8. Você deseja criar documentos personalizados?
O Fiery FreeForm Create é um aplicativo de criação de dados variáveis autônomo
e gratuito que para criar documentos personalizados com texto, imagens ou
códigos de barras variáveis.

9. Você precisa fazer a integração com aplicativos de gerenciamento
de impressão?
O servidor Fiery integra-se aos aplicativos Xerox ConnectKey e Xerox Workplace
Suite/Cloud, assim como aos aplicativos de gerenciamento de impressão
Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut e muitos outros. Saiba mais em
http://fiery.efi.com/xerox-apps

10. Você precisa gerenciar várias impressoras?
Com a Fiery Command WorkStation você pode gerenciar várias impressoras
de um cliente central. Ou escolha um fluxo de trabalho baseado no driver para
facilitar e personalizar o envio de arquivos para impressão.
®
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Xerox EX C9065/C9070 Print Server
Se você responder "sim" a qualquer uma das perguntas a seguir, o EX Print Server
é a escolha ideal.

1. Você precisa de um servidor baseado no Windows?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Desenvolvido na plataforma Microsoft Windows 10, o EX Print Server contém
as mais recentes proteções de segurança, como o Windows Defender.
Outras melhorias incluem criptografia, impressão segura, autenticação do
usuário e recursos configuráveis de backup e restauração.
®

2. Você tem grandes volumes de trabalho ou espera aumentar a produção
ao longo do tempo?
Graças às especificações de hardware mais robustas e avançadas, o EX C9065/C9070
Print Server é 33% mais rápido que o EX-i C9065/C9070 Print Server,
sendo a melhor escolha para ambientes de produção de alta produtividade.

3. Você tem um fluxo de trabalho em PDF "de ponta a ponta"?
O EX Print Server é compatível com o Adobe PDF Print Engine e oferece um
fluxo de trabalho em PDF “de ponta a ponta”. Dessa forma, você obtém resultados
mais consistentes desde o projeto até a impressão.
®

®

4. Você precisa de um servidor acessível com teclado, monitor e mouse
em uma área central de produção?
Os operadores podem fazer alterações na fase de pré-produção por meio
do Fiery NX Station GL, uma área de trabalho ergonômica e mais eficiente.
O monitor exibe o Fiery Ticker para proporcionar a visualização rápida do
status de impressão à distância.

5. Você produz documentos de dados variáveis?
O EX Print Server além de ser compatível com o Fiery FreeForm Create para criar
aplicativos personalizados, ele também é compatível com todos os principais
formatos VDP, incluindo PDF-VT, Creo VPS, PPML e Xerox VIPP (incluindo VI
Compose e Specialty Imaging).
®

6. Você precisa fazer verificações pré-impressão nos arquivos?
O Fiery Preflight, um recurso do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition,
faz verificações rápidas para identificar imagens de baixa resolução e ausência
de cores especiais e de elementos VDP. Ele evita a impressão de trabalhos com
problemas e ajuda a solucioná-los mais rapidamente.

7. Você precisa de armazenamento seguro para arquivos de impressão?
A unidade de disco rígido removível opcional pode ser fixada à unidade de disco
do servidor do sistema para a operação normal e removida para armazenagem
em um local seguro depois de desligar o servidor.

Para obter mais informações, acesse a página das impressoras Xerox PrimeLink C9065/C9070.
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EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção,
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital
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the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery
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