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                                                Welkom en van harte gefeliciteerd 
Dit is het meest recente software- en documentatiepakket voor uw 
Xerox FreeFlow Print Server. Wij denken dat u onder de indruk zult zijn 
van een aantal veranderingen. Of u nu voor het eerst met digitale kleur 
werkt of al eerder werk hebt geleverd waarbij de kleuren perfect 
moeten zijn, met deze gestroomlijnde, eenvoudige en intelligente 
nieuwe software klaart u de klus.  

Met FreeFlow Print Server in combinatie met FreeFlow Print Server 
versie 8 beschikt u over de meest geavanceerde combinatie van 
kantoor- en productiewerkstromen.  De FreeFlow Print Server levert niet 
alleen mogelijkheden op productieniveau, zoals robuust wachtrijbeheer 
en ondersteuning voor Adobe PDF Print Engine (Afdrukmechanisme 
Adobe PDF), maar ook alle kantoormogelijkheden die het apparaat te 
bieden heeft. 

Eenvoud – zodat u het werk gedaan krijgt  

Of u nu afdrukt via PostScript of met de Adobe PDF Print Engine, 
dankzij de FreeFlow Print Server krijgt u keer op keer binnen een 
handomdraai geweldige resultaten.  De Xerox®-printerdriver leent zich 
bij uitstek voor bediening op een visuele basis en maakt het indienen 
van opdrachten voor afdrukken eenvoudig.  De gebruikersinterface 
(UI) is zowel voor de operateur als de gebruiker gemakkelijk te 

gebruiken en kan worden aangepast ter ondersteuning van de activiteiten die u het vaakst uitvoert. U kunt zelfs op het laatste 
nippertje moeiteloos veranderingen aanbrengen op pagina-, opdracht- of wachtrijniveau via de gebruikersinterface. 

 

Gemak van eind tot eind 
De FreeFlow Print Server met de Adobe® PDF Print Engine levert een voorspelbare en consistente werkstroom, van creativiteit tot 
prepress en productie. Door middel van eigen PDF-bestanden elimineert u de problemen die met PostScript®-conversie gepaard 
gaan. Speciale effecten die door de documentdesigner worden toegevoegd, worden precies zo afgedrukt zoals verwacht, zonder 
tijdrovende en onbetrouwbare tijdelijke oplossingen, zoals het samenvoegen van gelaagde bestanden. En daarbij komt nog dat 
kleurconversie, trapping en paginarangschikking zijn geïntegreerd en op de printerserver worden uitgevoerd. 
 

Kleurtechnologie die vertrouwen geeft 
Of u nu op zoek bent naar geweldige resultaten met ingebouwde of aanpasbare kleurregeling, u kunt altijd bij de FreeFlow Print 
Server terecht. Kleurkalibratie is niet alleen betrouwbaar, maar ook gemakkelijk, snel en zeer nauwkeurig. En dankzij de Xerox® 
Consistent Color-modus kunt u met één druk op de knop een gebruiksvriendelijke selectie maken voor afstemming van kleuren op 
meerdere afdrukmechanismen tegelijk, in combinatie met de geavanceerde profileringstechnologie van Xerox en de uiterst 
verfijnde kalibratietechnieken  De FreeFlow Print Server zet een benchmark (norm) neer voor eenvoudig, intern kleurbeheer met 
kleuren die op alle apparaten hetzelfde is en ook na verloop van tijd niet veranderen. 
 

Variabel afdrukken – van eenvoudig tot complex 
Van eenvoudig tot complex, de FreeFlow Print Server verwerkt al uw afdrukopdrachten met variabele gegevens dankzij variabele 
caching, achtergrondformulieren en andere prestatiegerichte functies. Alle gegevens blijven intact met behulp van een eigen 
indeling, zonder bestandsconversie, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw afdrukopdracht snel en correct wordt uitgevoerd. Het is 
de meest logische afdrukoplossing, of u nu voor het eerst afdrukopdrachten met variabele gegevens aanneemt of dat al een 
tijdje doet. 
 

Toonaangevende beveiliging – omdat het echt belangrijk is 
Voordeel van meerdere beveiligingsniveaus, alle gebaseerd op het superbeveiligde UNIX, een besturingssysteem dat niet 
ontvankelijk is voor aanvallen van e-mailvirussen of wormen. Gecodeerde opdrachtverzendingsopties bieden de mogelijkheid van 
codering met openbare sleutels en uw eigen privé-sleutels. Beveiligingsprofielen bieden aangepaste configuraties, een 
afdrukmodus waarmee het afdrukken van dubbele pagina's wordt beperkt, en nog veel meer.  U kunt er van op aan dat u met 
een zeer veilig systeem werkt. 
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Multimediaprogramma 'Getting Started' (Aan de slag) 
voor de FreeFlow Print Server  

Overzicht  

Xerox biedt nu een nieuw middel dat speciaal is ontwikkeld om u in staat te stellen uzelf de 
grondbeginselen van de FreeFlow Print Server eigen te maken, zodat u zo snel mogelijk met uw nieuwe 
Xerox-afdruksysteem aan de slag kunt gaan. Als u een nieuwe gebruiker bent of tot nu toe nog weinig 
gebruik hebt gemaakt van de FreeFlow Print Server, is dit multimediaprogramma Getting Started het ideale 
beginpunt om meteen aan de slag te kunnen. 

Met dit (Engelstalig) programma bent u binnen een uur al meteen een stuk wijzer. 

Waar  

'Getting Started' is gebaseerd op meerdere media, en kan worden gedownload via 
www.xerox.com/freeflowgettingstarted.  

De multimediaversie is tevens op de cd-rom met Klantendocumentatie beschikbaar, in de map Getting 
Started FreeFlow Print Server Multi-media Program. 

Wat 

In Getting Started with the FreeFlow Print Server worden onderwerpen behandeld zoals:  

Grondbeginselen van afdrukken 

 Rondleiding langs de printerserver en werkstromen 

 Opdrachten verzenden 

 Opdrachtbeheer 

 Aanpassen van uw scherm  

Kleurbeheer 

 Kleur voor uw systeem kalibreren 

 Werkstroom voor kleurbeheer 

 Kleurbalans aanpassen  

Wat is er nieuw in deze versie van de   
FreeFlow Print Server?  

 Wijzigingen in de gebruikersinterface 

 Nieuwe functies 

 Verbeterde functies 

 Verbeterde prestaties  
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Hoe lang?  

Het doornemen van 'Getting Started with the FreeFlow Print Server' neemt ongeveer één uur in beslag.  
Aan het einde daarvan vindt u oefeningen die u kunt afdrukken en op uw systeem kunt overbrengen, zodat 
u snel eenvoudige opdrachten met de FreeFlow Print Server kunt gaan uitvoeren en beheren. 

Handig materiaal  
Hieronder vindt u enkele handige bronnen die beschikbaar zijn op het medium met klantendocumentatie  

Wat is er nieuw? – Een goed beginpunt om meer over de FreeFlow Print Server te weten te komen. 

FreeFlow Print Server-brochure – Een kijkje bij de Adobe PDF Print Engine (Afdrukmechanisme Adobe PDF). 
 

De kleurenhandleiding van de FreeFlow Print Server – Deze kleurenhandleiding is ontworpen om u te 
helpen met de toepassingen en bediening van de FreeFlow® Print Server, zodat u zo snel mogelijk de beste kleuren 
uit uw printer haalt. 
 

Afdruktabbladen – Aanwijzingen voor het afdrukken op tabbladen met behulp van de FreeFlow Print Server met 
aansluiting op een lichte productieprinter. 
 

Handleiding voor het FreeFlow Print Server-systeem – De systeemhandleiding geeft de informatie 
die nodig is voor het uitvoeren van systeembeheertaken voor het configureren en onderhouden van de Xerox 
FreeFlow® Print Server ten behoeve van afdruksystemen.  
 

Printerdrivers met alles erop en eraan – Windows- en Mac-printerdrivers zijn beschikbaar op het web en 
op het medium in het klantendocumentatiepakket. 
 

FreeFlow Remote Printer-software – Een softwaretoepassing waarmee de gebruiker de FreeFlow Print 
Server vanaf een externe computer kan bedienen.  Hiermee kunt u de printerstatus bekijken en opdrachten extern 
verzenden, bekijken en beheren.     


