Principais motivos para comprar
o Xerox EX 280 Print Server
Como o horizonte de investimento de um novo sistema de impressão digital é de três
a cinco anos, é sempre aconselhável considerar tanto as necessidades atuais como futuras
de seu ambiente de impressão na hora de decidir sobre um novo sistema de impressão
digital. A EFI™ oferece duas plataformas de servidor Fiery para a Xerox Versant 280 Press—
o EX 280 Print Server externo e o EX-i 280 Print Server integrado. Essas duas plataformas
de servidores variam conforme o nível de controle de processamento de PDF, automação,
produtividade, integração do fluxo de trabalho e capacidade de expansão proporcionados.
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Este documento ajuda você a compreender os benefícios de um servidor Fiery externo,
como ele atende às suas necessidades atuais e como ele oferece flexibilidade integrada
para um crescimento futuro.

Xerox EX 280 Print Server: recursos padrão
O Xerox EX 280 Print Server é fornecido com recursos padrão que acrescentam produtividade, qualidade e novos
serviços a seu ambiente de produção. Esses recursos não estão disponíveis no Xerox EX-i 280 Print Server.

1. Prazos de entrega mais curtos
Para maximizar a capacidade de seu dispositivo, você necessita de um front-end digital de
alta potência para processar e controlar os dados de uma maneira suficientemente rápida
para minimizar o tempo de inatividade do dispositivo. Graças às especificações de hardware
mais robustas e avançadas, o EX 280 Print Server é duas vezes mais rápido que o EX-i 280
Print Server, sendo a melhor escolha para ambientes de produção exigentes.
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2. Compatível com todos os formatos de VDP padrão do setor
A solução Fiery é robusta, aberta, flexível e modular, além de ser compatível com os principais
formatos de VDP, como PDF/VT, Creo VPS , PPML e Xerox VIPP . Também funciona com
os principais softwares e formatos de composição de VDP para oferecer fluxos de trabalho
perfeitos. A velocidade de processamento mais rápida também torna a oferta dos serviços
de VDP mais lucrativa.
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3. Impressão perfeita de PDF em um fluxo de trabalho exclusivo de PDF
O Xerox EX 280 Print Server conta com o interpretador Adobe PDF Print Engine (APPE) para
fluxos de trabalho de PDF nativos de ponta a ponta. Isso permite consistência e flexibilidade
desde o design até a saída em ambientes híbridos de impressão digital e offset, assegurando
ainda uma representação correta de espaços de cores e transparências.
®
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Xerox EX 280 Print Server: recursos padrão (continuação)
4. Envio automatizado por meio de soluções web-to-print e integração com sistemas EFI MIS
O Xerox EX 280 Print Server é certificado pelo formato de definição de trabalho CIP4 (JDF) IDP-ICS.
Ao aderir a esse padrão, os servidores Fiery se integram perfeitamente aos sistemas EFI MIS e Web-to-Print,
assim como às principais soluções de fluxo de trabalho de pré-impressão terceirizadas e líderes do setor,
como Agfa Apogee, Kodak Prinergy, Heidelberg Prinect, SCREEN EQUIOS e Xerox FreeFlow Workflow
Collection. Dessa forma, você pode fornecer especificações do trabalho, atualizar o status em tempo
real, acompanhar os dados de cálculo do custo do trabalho e validar a utilização de equipamento com
mais eficiência.
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5. Inserções de separadores em linha
Crie e insira folhas separadoras diretamente nos documentos com a Fiery Command WorkStation ,
introduzindo o texto de cada separador e especificando a localização do separador na última fase
possível do processo de envio de impressões.
®

6. Uma forma de oferecer impressão em bloco
Com o Xerox EX 280 Print Server, os operadores podem imprimir blocos com facilidade em
uma tarefa de página única e com o mínimo de intercalação manual na saída impressa.

7. Integração com fluxos de trabalho de impressão transacional
O EX 280 Print Server pode se adaptar a fluxos de trabalho legados de impressão transacional com
recursos como Set Page Device (Dispositivo de definição de páginas), para definir a forma como
a mídia é puxada e o destino de saída, e o Sequential Print (Impressão sequencial), para garantir que
a ordem da saída final esteja correta.

8. Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
O Xerox EX 280 Print Server usa o sistema operacional Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC.
Esta edição do Windows contém as proteções de segurança mais recentes e inclui os
aprimoramentos cumulativos de recursos fornecidos nas versões do Windows 10 1703, 1709,
1803 e 1809.

9. Melhoria de imagem em tempo real
O Fiery Image Enhance Visual Editor permite o ajuste rápido e automático de cores da imagem
em um trabalho (inclusive a correção de olhos vermelhos) sem a necessidade de abrir o arquivo
no aplicativo de origem.

10. Software Fiery QuickTouch™
O EX 280 Print Server conta com o novo hardware Fiery NX Pro. O NX Pro inclui o software
Fiery QuickTouch na tela sensível ao toque, o que garante maior rapidez na exibição do
status do trabalho e no acesso ao gerenciamento do servidor. Com a tela sensível ao toque,
os operadores têm fácil acesso aos processos intuitivos de instalação, backup,
restauração e diagnóstico do sistema.
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Xerox EX 280 Print Server: recursos opcionais
O Xerox EX 280 Print Server oferece soluções opcionais de hardware e software que acrescentam recursos de
pré-impressão avançada, preparo, automação e correção de cor para parques gráficos de alta produção.
Esses recursos não estão disponíveis no Xerox EX-i 280 Print Server.

1. Imprima arquivos corretamente logo na primeira, em todos os trabalhos
O Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ajuda a identificar e corrigir problemas
de impressão antes que resultem em trabalhos rejeitados e desperdícios. Dois recursos
incluídos, Fiery Spot Pro e Fiery ImageViewer, garantem a reprodução de cores mais precisa
da marca e permitem ajustes de cores rápidos diretamente no DFE para manter a produção
em andamento com eficiência.

2. Opção de preparo eficiente para gerar resultados diferenciados
Adicione o Fiery JobMaster para oferecer funcionalidades avançadas de preparo de PDF,
como inserção de separadores sem a necessidade de desenhá-los no aplicativo nativo,
instalação de separadores multibancos e de sangria, mescla de páginas, atribuição de
mídia, acabamento, numeração de páginas e digitalização e limpeza de cópia impressa.
Assim, é possível produzir trabalhos completamente em linha e reduzir os custos com
funcionários na inserção manual de divisórias.

3. Produção acelerada com a automatização do fluxo de trabalho de pré-impressão
Adicione o Fiery JobFlow para obter funcionalidades avançadas e econômicas de
pré-impressão. Você pode facilmente configurar fluxos de trabalho de tarefas automatizados,
incluindo conversão de PDF, preflight, correção e edição de arquivos PDF, aprimoramento
de imagem, imposição de documentos, além de tíquetes de tarefa e aprovação.

4. Armazenamento seguro para arquivos de impressão
A unidade de disco rígido removível opcional pode ser fi xada à unidade de disco do
servidor do sistema para operação normal e removida para armazenagem em um local
seguro depois de desligar o servidor.
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Xerox EX 280 Print Server: pacote de desempenho
A opção de Pacote de desempenho para o EX 280 Print Server, uma combinação totalmente integrada de software e hardware
da EFI e da Xerox, integra ferramentas eficientes projetadas para ambientes de produção profissional para obter a mais alta
consistência e precisão de cores, agilizar o preparo de trabalhos e obter produtividade máxima.
Solicite todos os componentes listados nesta página da Xerox para obter o conjunto de recursos do Pacote de desempenho.

1. Fiery Color Profiler Suite com espectrofotômetro EFI ES-3000
Cria perfis ICC com uma solução completa de gerenciamento de cores para transformações
de cores mais precisas e correções. Os usuários podem realizar a garantia da qualidade da
cor e combinar cores em várias impressoras, bem como calibrar os sistemas de impressão
Fiery Driven™ para o G7. O ES-3000 mede com precisão as amostras de cores para
calibragem do mecanismo de impressão e captura cores especiais de uma amostra física
para inclusão em uma biblioteca de cores especiais do Fiery. Combinada ao Fiery Color
Profiler Suite, cria perfis CMYK e RGB para dispositivos de entrada e saída. Saiba mais aqui.

2. Fiery Compose
Oferece uma pré-visualização avançada e um ambiente de edição para simplificar
atribuições de mídia, impressão de separadores, divisão por capítulos e finalização de
documentos. Saiba mais aqui.

3. Fiery NX Station GL
Uma estação de trabalho compacta e centralizada para servidores Fiery externos. Ela conta com
uma tela de 22 pol., Fiery Ticker, base de trabalho, teclado e mouse sem fio. Saiba mais aqui.

4. Opções da Xerox para calibragem automática
O hardware Xerox Interface Decurler Module (IDM/ILS) conta com All Stocks Rated Speed,
espectrofotômetro em linha X-Rite e o software Xerox Automated Color Quality Suite (ACQS)
para calibragem automatizada/criação de perfil para obter cores precisas e previsíveis com
o mínimo de tempo e trabalho.
®
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Comparação de servidores
PLATAFORMA DO FIERY

EXTERNO - XEROX EX 280 PRINT SERVER

INTEGRADO - XEROX EX-i 280
PRINT SERVER

Software Fiery

Fiery FS200 Pro

Fiery FS200

Plataforma do Fiery

NX Pro

E

CPU

Processador Intel Core™ i5-4570S, 2,9 até
3,60 GHz com Turbo, Quad Core

Processador Intel Pentium G1850,
2,7 GHz, Dual Core

Sistema operacional

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Linux

RAM/unidade de disco rígido (HDD)

8 GB/1 TB SATA

2 GB/500 GB SATA

HDD removível

OPCIONAL

Não disponível

Armazenamento removível

DVD-RW/CD-RW

Não disponível

Formatos VDP

PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS,
Xerox VIPP e Fiery FreeForm™

Fiery FreeForm

Fiery FreeForm™ Create

INCLUÍDO

INCLUÍDO

Adobe PDF Print Engine (APPE)

INCLUÍDO

Não disponível

Fiery JDF

INCLUÍDO

Não disponível

Integração com os sistemas EFI MIS
e Web-to-print

INCLUÍDO

Não disponível

Set Page Device e Impressão sequencial

INCLUÍDO

Não disponível

Método de saída PDF/X

INCLUÍDO

Não disponível

Impressão de bloco

INCLUÍDO

Não disponível

Inserção de separadores

INCLUÍDO

Não disponível

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
(inclui o Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer,
Fiery Preflight, Fiery Postflight e Fiery Control
Bar Builder)

OPCIONAL*

Não disponível

Fiery Image Enhance Visual Editor

INCLUÍDO

Não disponível

Fiery Impose

INCLUÍDO

OPCIONAL*

Fiery Compose

OPCIONAL*

Não disponível

Fiery JobMaster

OPCIONAL*

Não disponível

Fiery JobFlow Base

INCLUÍDO

Não disponível

Fiery JobFlow

OPCIONAL*

Não disponível

Fiery NX Station GL

OPCIONAL

Não disponível

Fiery Color Profiler Suite com
espectrofotômetro ES-3000

OPCIONAL

OPCIONAL

EFI IQ

Inclui acesso a aplicativos em
nuvem gratuitos

Inclui acesso a aplicativos em
nuvem gratuitos

Pacote de desemoenho da Xerox:
Fiery Color Profiler Suite com ES-3000,
Fiery Compose, Fiery NX Station GL,
Xerox ILS, Xerox ASRS, Xerox ACQS

OPCIONAL

Não disponível

ASRS

OPCIONAL

OPCIONAL
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Opções de hardware e software da Xerox

Para obter mais informações sobre todos os recursos, consulte as fichas técnicas do EX 280 e EX-i 280 na página de dispositivo
da Versant 280.

*30 dias de teste gratuito disponível em efi.com
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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.
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