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Overzicht
U heeft gekozen voor de aanschaf van de Xerox Production Print
Services-software en CentreWare-client verzendprogramma's.
Deze handleiding helpt u op weg bij het gebruik van de Xerox
Production Print Services-software en de CentreWareprinterdrivers.
Xerox kondigt een naamswijziging aan voor de DocuTech
100/120-serie digitale afdrukproducten. De nieuwe naam,
Nuvera 100 en 120, geldt voor alle DocuTech 100/120 digitale
afdrukproducten.
De opdrachtverzending van de client en de driver-software en documentatie houden de naam DocuTech tot een nieuwe uitgave
van de software, die later in 2004 staat gepland.

Doelgroep
Dit document is bedoeld voor de site- of netwerkbeheerder die de
clientsoftware en printerdrivers installeert op werkstations die
documenten verzenden naar Xerox Nuvera 100/120 Digitale
kopieerapparaat/printer of Xerox Nuvera 100/120 Digitale
productiesysteem.
Dit document is ook bedoeld voor de personen die bepalen welke
methoden worden gebruikt voor het verzenden van documenten
naar de printer. Meer informatie kunt u vinden in de tabel
verderop in dit document.

Ondersteunde besturingssystemen
Deze clientsoftware ondersteunt de volgende
besturingssystemen:
•

Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 en XP.

•

Macintosh OS 8.6 of hoger, OS 9 en OS X versie 10.1 (of
hoger) alleen in Classic Mode voor de Xerox Job Ticket PlugIn
en XDS.
Macintosh OS X versie 10.1 (of hoger) alleen in Native Mode
voor XDS Plus, het conversieprogramma voor
opdrachtkaarten, de XDS-opdrachtregelclient en het
hulpprogramma XDS printerregistratie.

•

•
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Solaris 2.8 en hoger waarmee XDS Plus, het
conversieprogramma voor opdrachtkaarten, de XDS-
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opdrachtregelclient en het hulpprogramma XDS
printerregistratie worden ondersteund.
•

Red Hat Linux, versie 7.3, met ondersteuning voor XDS Plus,
het conversieprogramma voor opdrachtkaarten, de XDSopdrachtregelclient en het hulpprogramma XDS
printerregistratie.

Inhoud
De kit omvat de volgende CD-ROM's:
•

•

Xerox CentreWare-printerdrivers voor Windows
•

Met zoekkaarten voor toepassingen kunt u zoeken naar de
vele printerdriveropties, waarmee u het afdrukken van uw
documenten kunt verbeteren. U kunt de zoekkaarten voor
toepassingen openen via het Help-systeem van de
printerdriver.

•

De snelverwijzingskaart Toepassingsconcepten, waarop
de geselecteerde afdrukopties worden beschreven, kan
ook via het Help-systeem van de printer worden geopend.

•

De CD bevat tevens elektronische handleidingen in
Acrobat-formaat (PDF) en LEESMIJ-bestanden in de
standaard ASCII-tekstindeling, die u kunt afdrukken. De
elektronische handleidingen kunt u openen op de CD in de
map \DOCS of met het het AutoRun-programma.

XPPS XDS Plus en Macintosh-printerdrivers, en XDS
• XDS Plus is een grafische gebruikersinterface, waarmee
kan worden gewerkt op ieder besturingssysteem dat Java
1.3 ondersteunt. Met het hulpprogramma XDS Plus kan de
gebruiker PostScript-, PCL-, TIFF-, ASCII- of Acrobat PDFbestanden naar een printer verzenden. Met behulp van de
toets Beheer in XDS Plus kan de printer, wachtrij en/of
opdrachtstatus worden bekeken op de DocuSP-controller
van een client-werkstation.
• XDS-printerregistratie waarmee een lijst van beschikbare
printers wordt bijgehouden voor gebruik bij XDS Plus en dat
XDS Plus voorziet van de specifieke mogelijkheden van
deze printers.
• Xerox-conversiehulpmiddel voor opdrachtkaarten biedt de
mogelijkheid om opdrachtkaarten die zijn opgeslagen in
XPPS 2.x of lager (.xjt ASCII-formaat) te converteren naar
het nieuwe XPIF-formaat (Xerox Printing Instruction
Format) voor gebruik bij XDS Plus.
OPMERKING: Het conversiehulpmiddel voor
opdrachtkaarten is alleen nodig als u de XPPS
softwareversie 2.x of lager in uw afdrukomgeving hebt
gebruikt.
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• Met de XDS-opdrachtregelclient kan een gebruiker
PostScript-, PCL-, TIFF-, ASCII- of Acrobat PDF-bestanden
naar een printer verzenden door het intypen van een set
opdrachten in een MS DOS- of Unix-venster.
• XDS Plus kan ook als een applet worden uitgevoerd binnen
een client-webbrowser. De ondersteunde browsers zijn
Microsoft Internet Explorer 5.x en 6.0, en Netscape 6.2.
• XDS is een grafische gebruikersinterface voor Macintosh
OS 8.6+, OS 9 en OS X. Met de XDS-toepassing kan de
gebruiker PostScript-, PCL-, TIFF-, ASCII- of Acrobat PDFbestanden naar een printer verzenden.
• Adobe PostScript Native-printerdriver met PPD, en de
AdobePS Native-printerdriver met PPD en Xerox PlugIn
• CD-ROM met de installatie- en gebruikershandleidingen voor
Xerox Production Print Services
• Bevat de Installatiehandleiding en Handleiding Afdrukken
met Xerox Production Print Services in Adobe Acrobat PDF
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Wat dient u te installeren?
De onderdelen van de client-kit die dienen te worden
geïnstalleerd, zijn afhankelijk van hoe documenten naar de
printer worden verzonden. In onderstaande tabel zijn de
richtlijnen op genomen over de te installeren hulpprogramma’s.
Type document

Hoe moet het
worden
afgedrukt

Gebruik

Op welke
CD-ROM

Locatie van de
installatieinstructies

Documenten die in
toepassingen als
Microsoft Word, Excel, of
andere tekstverwerkers
of documentsoftware zijn
gemaakt

Direct vanuit de
toepassing met
behulp van
Bestand,
Afdrukken

Printerdrivers

Voor Windows:
gebruik de CD
met de
CentreWareprinterdrivers

In het volgende
gedeelte van dit
document

Voor
Macintosh:
gebruik de CD
XPPS XDS
Plus

Installatiehandleiding,
pdf op de CD met de
XPPS-installatie- en
gebruikershandleidingen

XDS Plus

Alleen voor
Windows,
Solaris en
Macintosh
OSX: gebruik
de CD XPPS
XDS Plus

Installatiehandleiding,
pdf op de CD met de
XPPS-installatie- en
gebruikershandleidingen

DocuSPwebinterface

Behalve een
webbrowser
geen andere
software vereist

Installatiehandleiding,
pdf op de CD met de
XPPS-installatie- en
gebruikershandleidingen

XDS

Voor alle
overige
Macintoshbesturingssystemen
gebruik de CD
XPPS XDS
Plus

Installatiehandleiding,
pdf op de CD met de
XPPS-installatie- en
gebruikershandleidingen

Documenten die reeds
zijn afgedrukt naar een
bestand, zoals .ps, .pcl,
.pdf, .txt of .tif
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Met behulp van
een grafisch
afdrukhulpprogramma
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De CentreWare-printerdrivers laden en installeren
CentreWare-printerdrivers voor Windows-omgevingen bevinden
zich in de map \<taal>\DRIVERS op de CD met de CentreWareprinterdrivers. Gedetailleerde informatie over het installeren,
configureren en verspreiden van printerdrivers met behulp van
het installatie- of configuratiehulpprogramma vindt u in de
handleiding voor CentreWare printer- en faxdrivers voor
Windows (WDV_TST1.PDF) in de map \<taal>\DOCS op de CD:
Windows-printerdrivers installeren:
1. Plaats de CD met CentreWare-printerdrivers in het CDROM-station. Het AutoRun-programma geeft een overzicht
van talen weer.
-of2. Indien AutoRun is uitgeschakeld op uw werkstation, opent u
Deze computer en dubbelklikt u op het CD-ROM-station.
Dubbelklik op het bestand Setup.exe. Het AutoRunprogramma geeft een overzicht van talen weer.
3. Indien het AutoRun-programma u vraagt een taal te kiezen,
selecteert u de taal en klikt u op OK.
4. Klik op Printer- & faxdrivers > Uw Windows-printerdriver
installeren. Het hulpprogramma Xerox-printerinstallatie
wordt gestart.
5. U kunt op twee manieren een Xerox-printerdriver en overige
onderdelen installeren in Windows-omgevingen:
•

Rechtstreekse installatie met het hulpprogramma Xeroxprinterinstallatie

•

Verspreide installatie met het hulpprogramma Xeroxprinterconfiguratie

6. Raadpleeg de handleiding voor CentreWare printer- en
faxdrivers voor Windows of het Help-systeem voor specifieke
instructies over het installeren van de drivers.
OPMERKING: Microsoft ondersteunt geen WHQL-certificatie
meer voor Windows 95, 98 en NT4.0. Tijdens de installatie van
NT4.0-drivers, kan een waarschuwingsbericht verschijnen,
waarin wordt vermeld dat de driver niet is gecertificeerd voor
gebruik door Microsoft. Indien de optie “Controle van
bestandshandtekeningen” van uw besturingssysteem is ingesteld
op “Waarschuwen”, kan de driver worden geïnstalleerd. Indien
deze optie is ingesteld op “Blokkeren”, kan de driver niet worden
geïnstalleerd.
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