
Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

para o copiador/impressora Xerox® 
D95A/D110/D125
Obtenha uma produtividade inédita com a 
automatização do fluxo de trabalho e a tecnologia 
inovadora Fiery. Com esta combinação líder no 
mercado irá criar documentos finalizados com 
um aspeto profissional que fazem a sua empresa 
destacar-se e ajudam a ganhar novos negócios.

Maximize a produtividade e os prazos de entrega
A tecnologia Fiery SmartRIP otimiza a produção ao imprimir 
documentos Microsoft® Office e Adobe® PDF. Os utilitários avançados 
de gestão de trabalhos oferecem aos operadores o controlo necessário 
para antecipar e agendar trabalhos, reduzindo assim estrangulamentos 
e minimizando os períodos de inatividade. As funções automáticas de 
envio de trabalhos como as Hot Folders e as Virtual Printers encurtam 
os prazos de preparação dos trabalhos, automatizam as tarefas 
manuais e reduzem os fluxos de trabalho repetitivos.

Faça a gestão de todas as impressoras da 
sua empresa
O Fiery Command WorkStation® permite a gestão centralizada de 
trabalhos em todos os servidores Fiery da rede, sejam a preto e 
branco ou a cores. Também pode utilizar o Command WorkStation 
remotamente para gerir os trabalhos de clientes Windows® e 
Macintosh®, através de uma interface de utilizador fácil e intuitiva 
para todos os utilizadores, desde utilizadores de escritório até 
operadores experientes. 

Obtenha uma ótima qualidade de imagem
Os servidores Fiery ajustam-se à resolução do seu motor de impressão 
e oferecem funções adicionais com vista a proporcionar a mais elevada 
qualidade de impressão. A suavização de imagem proporciona uma 
melhor combinação das cores ao imprimir objetos com sombras suaves, 
como gradações. A função Qualidade de Texto/Gráficos aperfeiçoa as 
margens do texto e dos gráficos, proporcionando texto e linhas mais 
nítidos e suaves, com menos margens distorcidas. O Black Custom 
Screening oferece aos utilizadores um maior controlo da produção 
em meios-tons, de modo a poder simular outros tipos de produção tal 
como impressão de jornal. Também minimiza os riscos percetíveis em 
alguns elementos de trabalho. 
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Especificações do servidor

O ImageViewer for Black and White opcional é um plug-in que permite 
aos operadores pré-visualizarem dados de impressão em resolução 
completa, deixando-os ver exatamente qual o aspeto do trabalho 
antes de o imprimirem – poupando tempo e diminuindo o volume 
de resíduos e os erros de impressão. Também oferece controlos para 
ajustar a curva de tons pretos, permitindo, ainda, copiar a mesma curva 
de tons para outros trabalhos ou equipamentos. Assim, poderá dividir 
tiragens longas entre vários equipamentos obtendo um resultado 
consistente. 

Produza trabalhos acabados de forma 
simples e rápida
O servidor Fiery permite-lhe personalizar as comunicações com o 
Fiery FreeForm e suporte para os principais formatos de impressão de 
dados variáveis (VDP). Crie materiais impressos finalizados com um 
aspeto profissional rápida e facilmente com o Booklet Maker e o Fiery 
VUE. Poderá simplificar, aperfeiçoar e automatizar ainda mais as suas 
trabalhosas tarefas de composição e imposição de documentos, com 
as opções Fiery SeeQuence Compose e Fiery SeeQuence Impose.

Automatização com integração perfeita
A tecnologia Fiery JDF funciona como ponte de ligação a outras 
soluções EFI™ e a soluções equipadas com Fiery, para que possa mover 
informação do trabalho através do seu sistema de forma rápida e 
eficiente.

Ao utilizar os servidores Fiery e o Fiery Command Workstation, terá 
acesso a um novo nível de integração para melhorar os processos e os 
lucros, incluindo uma conectividade perfeita com o Xerox® FreeFlow® 
para a automatização do fluxo de trabalho.

Ao suportarem o Adobe® PDF Print Engine, os servidores Fiery também 
oferecem um fluxo de trabalho PDF completo, que lhe permite 
melhorar a consistência e flexibilidade dos trabalhos impressos, desde 
o design até à impressão.
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Hardware/Plataforma
• Software EFI® Fiery® System 10
• Processador Intel® Pentium™ E5300
•  Velocidade: 2,60 GHz
•  Disco rígido: 250 GB SATA
• RAM: 2 GB
• Windows® 7 Professional (FES) 64-bit
•  Especificações do Software/Fabricante: 

Software Fiery® System 10
•  Portas USB: 4 traseiras, 1 frontal
•  CD/DVD-RW

Qualidade de Imagem Fiery
•  Fiery Image Smoothing
•  Fiery Image Quality
•  Fiery Text/Graphics Quality
•  Black Custom Screening
•  Fiery ImageViewer for Black and White
•  A definição Optical Form permite que os leitores 

de marcas óticas só reconheçam as marcas 
pretendidas nos formulários OMR

Produtividade e fluxo de trabalho
•  Spool-RIP-Print em simultâneo oferece a saída 

mais rápida para o motor de impressão
•  Integração com a coleção Xerox® FreeFlow® 

Workflow
•  Suporta, Adobe® PDF Print Engine 2, oferecendo 

workflows completos nativos baseados em PDF 
Adobe

•  Fiery JDF nativo integra soluções criativas, de 
produção e gestão de informação, tornando a 
produção digital mais rápida e mais eficiente

•  O Fiery Command WorkStation 5.3 oferece um 
controlo do fluxo de trabalho intuitivo e produtivo 
a clientes locais ou remotos de Mac® e PC

•  A Gestão Avançada de Trabalhos inclui funções 
de produção tais como Schedule Print, Suspend 
on Mismatch, Force Print, Proof Print e Quick 
Doc Merge

•  Fiery Hot Folders para PC e Mac. A versão para PC 
inclui filtros Microsoft® Office; junção automática 
de ficheiros JPG para produzir booklets de 
fotografias e folhas de contacto

•  As Virtual Printers automatizam o envio de 
trabalhos a partir da aplicação

•  A digitalização integral a cores permite aceder à 
digitalização a partir do equipamento

•  Impressão de cadernos, seleção do número de 
páginas num caderno e número de conjuntos

•  Imprime automaticamente ficheiros integrados 
do Set Page Device (SPD) 

•  A impressão sequencial assegura a impressão de 
trabalhos um após outro, pela ordem de entrada 
(FIFO - first-in, first-out) 

•  Direct Mobile Printing para dispositivos com 
iOS Apple

Preparação dos documentos
•  O Fiery VUE orienta-o visualmente durante 

a criação de documentos, graças a layout e 
utilitários de finalização intuitivos

•  Booklet Maker permite a imposição do booklet 
sem falhas a partir do Fiery Driver 

•  O Fiery SeeQuence Compose oferece a 
preparação visual de documentos e impressão 
de separadores

•  O Fiery SeeQuence Impose oferece a Imposição 
visual de documentos com um Tamanho de 
Finalização Definido pelo Utilizador o que 
aumenta o controlo das definições de imposição

Impressão de dados variáveis (VDP)
•  VDP Record-Level Finishing permite finalizar um 

trabalho VDP ao nível do registo
•  As capacidades de imposição VDP visual incluem 

a pré-visualização de rasterização, a impressão de 
amostras de prova e Control Strip

•  Define Record Length permite processar ficheiros 
PS e PDF como trabalho VDP com comprimento 
fixo de registo

•  VDP Resource Manager com visualização em 
miniatura

•  Suporta os seguintes formatos:
− PDF/VT-1
− PPML 2.2
− Fiery FreeForm™
− VI Compose® 10
− Creo VPS

Formatos de Ficheiro Suportados
• Adobe PostScript (PS)
• PDF (v1.3-v1.7)
• PDF/X
• EPS
• TIFF v6
• JPEG

Protocolos/Ambientes de Rede
• TCP/IP
• AppleTalk®

• Point and Print
• Suporte para Bonjour
• SNMP
• Porta 9100 BiDi
• IPP
• Impressão FTP
•  Partilha de impressão SMB (em TCP/IP)
• Impressão por e-mail
• Network Time Protocol
•  Suporte IPv6

Funções de segurança
Proteção de dados:
• Suporte IPsec 
•  A função de Eliminação Segura grava três vezes 

sobre o ficheiro durante a eliminação do trabalho
•  Codificação da informação crítica
•  Disco rígido amovível (opcional)
•  Backup e recuperação
•  Fiery Clone Tool recupera o Fiery, colocando-o 

em produção em minutos

Proteção de Rede
•  Windows 7 Pro FES permite uma operação 

mais segura
• Filtragem IP
• Suporte 802.1X
• Filtragem MAC
• Bloqueio de Portas
• Suporte SSL
• Gestão de certificados
• Certificação de assinatura própria
• Autenticação de utilizadores através de LDAP

Dimensões/Peso
• Controlador Fiery

– Altura: 463 mm
– Largura: 140 mm
– Profundidade: 344 mm
– Peso: 5,58 kg

• Móvel de base Fiery
– Altura: 929,5 mm
– Largura: 600 mm
– Profundidade: 680 mm
– Peso: 23,6 kg

Alimentação
•  Comutação auto: 100-240 V, 60/50 Hz 

para utilização global
•  Processador: 100-240 V, 60/50 Hz, 3 A
•  Consumo de energia anunciado: 88 W
• BTU/hora: 300

Opções
•  Fiery Integrated Workstation: Móvel de base, 

Kit GUI (ecrã plano de 19", teclado e rato)
•  Fiery ImageViewer for Black and White
• Fiery SeeQuence Suite
• Fiery SeeQuence Compose
• Fiery SeeQuence Impose
• Disco rígido amovível 
•  Fiery Hub Kit para acesso direto à rede
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