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Principais motivos para adquirir  
o servidor de impressão Xerox EX 80
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 impressora Xerox® 

Versant™ 80: o servidor de impressão Xerox EX-i 80 incorporado com tecnologia Fiery e o 

servidor de impressão Xerox EX 80 externo com tecnologia Fiery. Os dois servidores estão 

otimizados para controlar o mecanismo a velocidades nominais, maximizando o retorno 

do investimento (ROI). No entanto, essas duas plataformas de servidor variam conforme 

o nível de controles de gerenciamento de cores, a automação, a produtividade, 

a integração do fluxo de trabalho e a capacidade de expansão oferecida.

Esse documento ajudará você a compreender os benefícios do servidor de impressão 

Xerox EX 80, como ele irá atender suas necessidades atuais e como ele oferece flexibilidade 

integrada para um crescimento futuro.

O servidor de impressão Xerox EX 80 é fornecido com recursos padrão que acrescentam produtividade, 
qualidade e novos serviços a seu ambiente de produção. Estes recursos não estão disponíveis no servidor 
de impressão Xerox EX-i 80.

1. Serviços poderosos de impressão de dados variáveis (VDP)
A solução Fiery robusta, aberta, flexível e escalável suporta os principais 

formatos de VDP, incluindo PDF/VT, PPML, VIPP e Creo VPS, e funciona com 

os principais programas de software de composição de VDP e formatos para 

fluxos de trabalho perfeitos, tornando a oferta dos serviços VDP mais lucrativa.

2. Impressão perfeita de PDF em um fluxo de trabalho exclusivo de PDF
O servidor de impressão Xerox EX 80 inclui o interpretador Adobe® PDF Print 

Engine (APPE) 3.0 para fluxos de trabalho ponta a ponta de PDF nativo. 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.

Servidor de impressão Xerox EX 80: recursos padrão
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3. Submissão automatizada de impressão pela Web e integração 
com sistemas EFI MIS
O servidor de impressão Xerox EX 80 está certificado pelo formato de definição 

de tarefas (JDF) IDP-ICS da CIP4. Ao cumprir este padrão, os servidores Fiery 

se integram facilmente com sistemas EFI MIS e sistemas de impressão pela Web, 

assim como com soluções de terceiros de fluxo de trabalho de pré-impressão 

líderes do setor, como Agfa :Apogee, Heidelberg Prinect e Kodak Prinergy. 

Isso ajuda você a fornecer especificações de tarefa, atualizar o status da tarefa 

em tempo real, acompanhar dados de cálculo do custo de tarefas e validar 

a utilização de equipamento com mais eficiência.

4. Separadores em linha
Crie e insira separadores diretamente nos documentos na Fiery Command 

WorkStation®, introduzindo o texto para cada separador e especificando 

a localização do separador na última fase possível do processo de 

envio para impressão.

6. Integração com fluxos de trabalho de impressão transacionais
O servidor de impressão Xerox EX 80 pode se adaptar a fluxos de trabalho 

legados de impressão transacionais com recursos como Set Page Device 

(Dispositivo de definição de páginas), para definir a forma como a mídia 

é puxada e mapear o destino de saída, e Impressão sequencial, para garantir 

que a ordem da saída final está correta.

5. Uma forma de oferecer impressão de bloco
Com o servidor de impressão Xerox EX 80, os operadores podem imprimir 

blocos facilmente a partir de uma tarefa de uma página, e com intercalação 

manual mínima da saída impressa.

7. Flexibilidade com o Windows® 7 Pro OS
O servidor de impressão Xerox EX 80 está em conformidade com os últimos 

padrões corporativos de TI e fornece administração e implementação 

mais eficientes de patches de segurança. Você também pode implementar 

facilmente práticas padrão da indústria, como executar um software antivírus.

8. Aprimoramento de imagem instantâneo
O Fiery Image Enhance Visual Editor permite o ajuste rápido e automático das 

cores da imagem em uma tarefa (incluindo a correção de olhos vermelhos) 

sem a necessidade de abrir o arquivo no aplicativo de origem.

Servidor de impressão Xerox EX 80: recursos padrão (continuação)



3

2. Imprime os arquivos corretamente sempre da primeira vez
O Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition disponibiliza um conjunto 

de ferramentas especializadas que fornecem controle da qualidade de saída, 

repetibilidade e consistência. Aplicativos como o Preflight e o ImageViewer 

permitem visualizar a saída e solucionar problemas de tarefas de impressão 

digital, detectar problemas antes que resultem em más impressões que 

devem ser reimpressas para satisfazer o comprador da impressão.

3. Uma poderosa opção de preparação para produzir saídas diferenciadas
Adicione o Fiery JobMaster para oferecer capacidades avançadas de preparação 

de PDF, tais como inserção de separadores sem a necessidade de desenhá-los 

no aplicativo nativo, instalação de separadores multibancos e de borda de 

sangramento, mesclagem de páginas, atribuição de mídia, acabamento, 

numeração de páginas, e ainda digitalização e limpeza de cópia impressa. 

Isso permite a você produzir tarefas completamente em linha e reduzir os 

custos com mão de obra na inserção manual de separadores.
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4. Produção acelerada com automação do fluxo de trabalho  
de pré-impressão
Adicione o Fiery JobFlow para obter capacidades 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.

5. Armazenamento seguro para arquivos de impressão
A unidade de disco rígido removível opcional permite bloquear a unidade do 

servidor no sistema para a operação normal e removê-la para um local seguro 

depois de desligar o servidor.

Servidor de impressão Xerox EX 80: recursos opcionais
O servidor de impressão Xerox EX 80 oferece soluções opcionais de software e hardware que acrescentam pré-
impressão avançada, opções de preparação, automação e integração de fluxo de trabalho para instalações de 
impressão de produção elevada. Estes recursos não estão disponíveis no servidor de impressão Xerox EX-i 80.

1. Atualizar para o Xerox Performance Package
A opção Xerox Performance Package oferece um retorno do investimento 

superior com poderosas ferramentas para ambientes de produção profissionais 

para alcançar a mais elevada consistência de cores e precisão em todos 

os momentos, simplificar a preparação de tarefas e assegurar a máxima 

produtividade do mecanismo a velocidades nominais.
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Comparação de servidores

PLATAFORMA FIERY
SERVIDOR DE IMPRESSÃO 
XEROX EX 80 – EXTERNO

SERVIDOR DE IMPRESSÃO 
XEROX EX 80 COM OPÇÃO 
PERFORMANCE PACKAGE

SERVIDOR DE IMPRESSÃO 
XEROX EX-i 80 – INCORPORADO

Software Fiery Fiery FS150 Pro Fiery FS150 Pro Fiery FS150

Sistema operacional
Microsoft Windows 7 
Professional FES x64

Microsoft Windows 7 
Professional FES x64

Linux

RAM/unidade de disco rígido (HDD) 4 GB/ 1 TB SATA 4 GB/ 1 TB SATA 2 GB/ 500 GB SATA

HDD removível OPCIONAL OPCIONAL Não disponível

Armazenamento removível DVD-RW/CD-RW DVD-RW/CD-RW Não disponível

Formato VDP
PPML 3.0, PDF/VT-2, VPS, VIPP, 
Fiery FreeForm™

PPML 3,0, PDF/VT-2, VPS, VIPP, 
Fiery FreeForm™

Fiery FreeForm

Adobe® PDF Print Engine (APPE) INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Fiery JDF INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Integração nos sistemas EFI MIS  
e de impressão pela Web

INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Impressão sequencial INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Set Page Device INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Método de saída PDF/X INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Prova soft INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Impressão de bloco INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Inserção de separadores INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Fiery Graphic Arts Package, Premium 
Edition (inclui Preflight, ImageViewer, 
Postflight, Barra de controle, Filtros de GA 
para Hot Folders, e mais)

OPCIONAL OPCIONAL Não disponível

Agendar impressão INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Fiery Image Enhance Visual Editor INCLUÍDO INCLUÍDO Não disponível

Fiery JobMaster OPCIONAL OPCIONAL Não disponível

Fiery JobFlow OPCIONAL OPCIONAL Não disponível

Fiery Impose INCLUÍDO INCLUÍDO OPCIONAL

Workstation Fiery Integrada 
(suporte, visor LCD, teclado e mouse)

OPCIONAL INCLUÍDO Não disponível

Fiery Compose OPCIONAL INCLUÍDO Não disponível

Fiery Color Profiler Suite com 
espectrofotômetro ES-2000

OPCIONAL INCLUÍDO OPCIONAL

Opções Xerox: espectrofotômetro em 
linha, tecnologia que permite velocidade 
nominal para todos os papéis, Automated 
Color Quality Suite

Não disponível INCLUÍDO Não disponível
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EFI fuels success.
Desde Fiery para jato de tinta em formato supergrande, do custo mais baixo
por etiqueta até os processos corporativos mais automatizados, a EFI tem tudo
o que sua empresa necessita para ter sucesso. Visite www.efi.com ou ligue para
650-357-3500 para obter mais informações.


