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Xerox Nuvera™
digitaal productiesysteem

7.0 updates en nieuwe toepassingen

Xerox Nuvera™
digitaal productiesysteem en copier/printer
Nieuwe configuraties beschikbaar in 7.0

• De basisafwerkeenheid en de basisafwerkeenheid
plus zijn nu beschikbaar op de productiesystemen
van de 144-serie.
• Op de Nuvera 144 kunnen de invoermodules met 2
laden en 4 laden worden gebruikt als invoegmodules
voor de basisafwerkeenheid.
• De invoermodule met twee laden kan nu als
invoegmodule voor alle Nuvera-modellen worden
gebruikt.

Betere prestaties dankzij nieuwe hardware
• Er is een nieuwe papierlade beschikbaar voor
gebruik met de basisafwerkeenheid die
verschillende vormen kan aannemen. In deze lade
ligt het papier platter en worden er nettere stapels
gemaakt van papiersoorten die zwaarder zijn dan
140 g/m².
• Dankzij de nieuwe stop op de papiergeleider van
lade 2 voor de invoermodule met 4 laden ligt de
stapel stabieler en worden dubbelzijdige opdrachten
beter verwerkt. Deze geleiderstop wordt gebruikt op
systemen waarop lade 2 is ingesteld voor papier van
8,5 x 11 inch of A4-formaat en kan gemakkelijk door
de gebruiker worden ingeschakeld en uitgeschakeld.

Gebruikerinterface aangepast voor meer
gebruiksgemak
• De nieuwe gebruikersinterface heeft een modern,
driedimensionaal uiterlijk gekregen.
• Papier selecteren is sneller en gemakkelijker dan
ooit dankzij het verbeterde papierselectiemenu.
U kunt geplaatste papiersoorten selecteren met een
enkele muisklik.
• Afdrukken uit bestand vervangt Afdrukbeheer en is
voorzien van een nieuw uiterlijk en veel
verbeteringen die gemakkelijk te gebruiken zijn.

• Dankzij de twee nieuwe tabbladen van
Opdrachtbeheer kunt u opdrachten snel en
gemakkelijk vinden. Op het tabblad Opgeslagen
kunt u opgeslagen opdrachten bekijken met de
bijbehorende paden. Op het tabblad
Opdrachtlogbestand worden alle opdrachten van
het systeem weergegeven. Verder is het tabblad
Voltooid, waarop opdrachten met vastgehouden
PDL's worden weergegeven, alleen zichtbaar
wanneer de toepassing PDL-bestanden bewaren is
ingeschakeld.
• Het tabblad Speciale pagina's is opnieuw ingericht
voor extra gebruiksgemak. U kunt omslagen,
uitzonderingspagina's, invoegpagina's en
verwijderingsopties in een enkel scherm selecteren.

Het systeem is betrouwbaarder geworden,
waardoor het langere tijd zonder haperingen in
bedrijf is

• Het stapelen in de basisafwerkeenheid is aanzienlijk
verbeterd.
• Verbeteringen op het gebied van tests en service
maken het systeem betrouwbaarder en zorgen
ervoor dat het systeem efficiënter kan worden
gebruikt.

Meer ondersteuning bij de verwerking van de
verschillende papiersoorten
In versie 7.0 beschikt u over bijgewerkte informatie ter
ondersteuning van de verwerking van voorbedrukte
papiersoorten en transparanten.

Nieuwe DocuSP 5.1-toepassingen voegen
waarde toe aan uw product

• DocuSP versie 5.1 beschikt over Hot Folders,
waarmee u snel en gemakkelijk opdrachten kunt
verzenden vanaf Windows- en Macintosh-clients naar
het Nuvera-systeem.
• Wachtrijen kunnen nu worden vergrendeld, om te
voorkomen dat wachtrij-eigenschappen worden
gewijzigd. Met systeembeheerdersrechten kunt u
wachtrijen snel en eenvoudig vergrendelen en
ontgrendelen.
• Opdrachten kunnen nu worden gekopieerd via
Opdrachtbeheer, waardoor u een kopie van de
opdracht kunt maken terwijl de oorspronkelijke
opdracht met de oorspronkelijke instellingen
behouden kan worden.
• Selecteer de nieuwe optie Gewijzigde instellingen
automatisch accepteren, zodat het systeem het
nieuwe papierformaat automatisch kan detecteren en
bevestiging niet nodig is.
• De accountgegevens zijn nu neerwaarts compatibel.
U kunt gebruikmaken van de exportindeling van een
eerdere versie.

Noodstroomvoeding nu beschikbaar
Er is nu een noodstroomvoeding beschikbaar voor de
Nuvera. Neem contact op met u Xerox-dealer voor meer
informatie.

Uitstekende prestaties dankzij de
gebruikerstests

• Dankzij de toepassing Verbeterde beeldvastheid
hecht de toner zich beter, doordat de
fusertemperatuur wordt verhoogd tijdens het
verwerken van bepaalde papiersoorten waarop toner
moeilijk hecht.
• Bij de toepassing Automatische beeldvastheid
voor alle papier wordt gebruikgemaakt van de
papierinstellingen om de fusertemperatuur optimaal
aan te passen voor alle papiersoorten.
• De toepassing Opdrachten met lichtgewicht papier
- Beeldvastheid optimaliseren helpt
afdrukkwaliteitproblemen voorkomen die zich bij
bepaalde soorten lichtgewicht papier kunnen
voordoen.
• Met de toepassing Krul-omhoog verminderen voor
2-zijdige opdrachten zorgt u ervoor dat de
afgeleverde stapels niet te veel omhoogkrullen.
• Dankzij de toepassing Algoritme invoer tot 'leeg'
kunt u al het papier dat zich in een secundaire lade
bevindt gebruiken, alvorens terug te schakelen naar
de primaire lade.
• Gebruik bij de copier/printer met multifunctionele
invoerlade de toepassing dC1255 Instellingen
katernnietpositie om de nietjes van een gevouwen
katern op een lijn te krijgen en de toepassing dC1254
Instellingen katernvouwpositie om de gevouwen
rand van een gevouwen katern op een lijn te krijgen.

Raadpleeg voor meer informatie over de Nuvera 7.0 de nieuwste versie van de Xerox Nuvera
Gebruikershandleiding en training, die met uw Nuvera 7.0-systeem werd meegeleverd.
Deze kunt u ook vinden op www.xerox.com.

