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Dit document bevat informatie over de Fiery EX2101 Printer Controller voor Xerox 2101-
software versie 2.2. Dit document is een aanvulling op de gebruikersdocumentatie van uw 
Fiery EX2101 Printer Controller voor Xerox 2101 en beschrijft bijkomende functies die 
niet aan bod komen in de gebruikersdocumentatie. Voordat u de Fiery EX2101 Printer 
Controller met versie 2.2 gaat gebruiken, moet u een kopie maken van deze 

 

Versienotities 
voor de klant

 

 en elke gebruiker een exemplaar geven.

De term “Fiery EX2101 Printer Controller” verwijst in dit document naar de 
Fiery EX2101 Printer Controller voor Xerox 2101.

Versie 2.2 van de systeemsoftware moet geïnstalleerd zijn op de Fiery EX2101 Printer 
Controller voordat u de volledige functionaliteit van versie 2.2 kunt benutten.

Als u wilt afdrukken naar de Fiery EX2101 Printer Controller, moet u het 
printerstuurprogramma installeren op elke clientcomputer. Zorg ervoor dat u het bestaande 
printerstuurprogramma van de Fiery EX2101 Printer Controller verwijdert voordat u het 
nieuwe stuurprogramma installeert. Op Windows-computers gebruikt u de Fiery Printer 
Delete Utility om een printerstuurprogramma te verwijderen. In de 

 

Installatiegids 
gebruikerssoftware

 

 wordt beschreven hoe u de Fiery Printer Delete Utility gebruikt en hoe u 
printerstuurprogramma’s installeert op alle ondersteunde besturingssystemen.

De software Fiery EX2101 Printer Controller voor Xerox 2101 versie 2.2 omvat de 
volgende nieuwe voorzieningen:

• Een verhoging van het maximumaantal exemplaren dat u kunt afdrukken tot 9999.

• Opties voor het afdrukken van boekjes met voor-/achterbladen. Zie “Opties voor voor-
/achterbladen van boekjes” in de volgende sectie.

• Verbeterde functionaliteit van de IOT-onderbrekingstoets. Zie “Gebruik van de IOT-
onderbrekingstoets” op pagina 4.

• De functie Veilig wissen voor het verwijderen van bestanden van de server. Zie “Veilig 
wissen inschakelen” op pagina 4.

• Afdrukken op een aangepast paginaformaat vanuit een interne lade (Lade 2, Lade 3 of 
Lade 4). Het inschakelen van deze functie op uw Xerox 2101 kopieermachine moet 
gebeuren door een technicus van Xerox. Neem contact op met uw Xerox-
vertegenwoordiger voor meer informatie.

• Fiery Job Monitor wordt niet langer automatisch gestart bij het starten van Windows. Zie 
“Job Monitor starten” op pagina 5 als u Job Monitor wilt uitvoeren.

 

Opties voor voor-/achterbladen van boekjes

 

Wanneer u een boekje afdrukt, kunt u hieraan een voor- en achterblad toevoegen. U kunt 
opgeven of de voor- en achterbladen leeg of bedrukt moeten zijn en welke papierbron, 
mediasoort en mediakleur moeten worden gebruikt.

Nieuwe functies

Voor-/achterbladen 
voor boekjes
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Wat de opties voor voor- en achterbladen van boekjes betreft, gelden de volgende vereisten 
en beperkingen:

• De opties voor voor- en achterbladen van boekjes zijn beschikbaar in de PostScript-
printerstuurprogramma’s voor Windows 98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 
(Service Pack 2) en Windows XP (Service Pack 1).

• De opties voor voor- en achterbladen van boekjes zijn niet beschikbaar in de Macintosh-
stuurprogramma’s of het PCL-stuurprogramma voor Windows.

• U kunt geen opties voor voor- en achterbladen van boekjes instellen via vervangende 
instellingen in Command WorkStation

 

®

 

. Als de optionele Fiery Advanced Controller 
Interface (FACI) is aangesloten op de Fiery EX2101 Printer Controller, kunt u geen 
vervangende instellingen van Command WorkStation gebruiken in de FACI om opties 
voor voor- en achterbladen van boekjes in te stellen.

• Het afdrukken van boekjes wordt ondersteund vanuit de volgende toepassingen:

Microsoft Word, Excel en PowerPoint onder Microsoft Office 2000/XP

Adobe Acrobat 5.0.x en 6.0 (Standard en Professional)

Adobe Acrobat Reader 6.0 

Wanneer u afdrukt vanuit Adobe Acrobat 6.0 (zowel Standard als Professional) en Adobe 
Acrobat Reader 6.0, moet u Send at Start (Verzenden bij het starten) of Send for Each 
Page (Verzenden voor elke pagina) selecteren onder Advanced Print Setup (Geavanceerde 
afdrukinstellingen) om de taak af te drukken als een boekje. Anders kan het afdrukken 
van de taak onverwachte resultaten opleveren. 

 

E

 

EN

 

 

 

DOCUMENT

 

 

 

AFDRUKKEN

 

 

 

ALS

 

 

 

BOEKJE

 

 

 

MET

 

 

 

VOOR

 

-/

 

ACHTERBLAD

 

1. Kies Afdrukken in de toepassing waarmee u werkt.

2. Kies de Fiery EX2101 Printer Controller als uw printer en klik op Eigenschappen.

3. Klik op het tabblad Fiery-afdrukken.

4. Klik op de optiebalk Papierbron en stel de optie Paginaformaat in op 8,5x11-SEF, A4-SEF, 
11x17, A3, 8,5x14, 8,5x13, B4 of SRA3.

O

 

PMERKING

 

: 

 

Als u afdrukt vanuit Microsoft Word, moet u hetzelfde paginaformaat ook 
selecteren in het dialoogvenster Pagina-instelling.

 

5. Klik op de optiebalk Afwerking en stel de optie Vouwen in op Vouw in twee (binnenkant).

6. Klik op de optiebalk Lay-out en stel de optie Boekje maken in op Standaardboekje.

 

De optionele Boekjeslade moet geïnstalleerd zijn op de Xerox 2101 kopieermachine en in 
het printerstuurprogramma moet de Boekjesladeoptie worden ingesteld als zijnde 
geïnstalleerd.

 

7. Stel de optie Boekjeomslagmodus in.

Uit:

 

 er wordt een boekje afgedrukt zonder voor- en achterblad.

 

Blanco

 

 of 

 

Afgedrukt:

 

 er wordt een boekje afgedrukt met een voor-/achterblad zoals 
opgegeven met de opties Boekjesvoorbladmodus en Boekjesachterbladmodus.
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O

 

PMERKING

 

: 

 

Als u Blanco selecteert, gebruikt u de standaardinstellingen voor de opties 
Boekjesvoorbladmodus en Boekjesachterbladmodus (zie de volgende twee stappen). Stel 
Boekjesvoorbladmodus of Boekjesachterbladmodus niet in op Blanco. Anders kan een extra 
lege pagina worden ingevoegd na het voor- of achterblad.

 

8. Stel de optie Boekjesvoorbladmodus in.

Alleen op voorkant afdrukken:

 

 de eerste pagina van het document wordt op de voorkant 
van het voorblad afgedrukt. De tweede pagina van het document is de eerste pagina van de 
inhoud van het boekje.

 

Alleen op achterkant afdrukken: 

 

 de eerste pagina van het document wordt op de 
achterkant van het voorblad afgedrukt. De tweede pagina van het document is de eerste 
pagina van de inhoud van het boekje.

 

Op beide kanten afdrukken:

 

 de eerste en de tweede pagina van het document worden op de 
voor- en de achterkant van het voorblad afgedrukt. De derde pagina van het document is de 
eerste pagina van de inhoud van het boekje.

 

Blanco:

 

 beide kanten van het voorblad blijven leeg. De eerste pagina van het document is de 
eerste pagina van de inhoud van het boekje.

 

9. Stel de optie Boekjesachterbladmodus in.

Autom. selecteren:

 

 er wordt geen achterbladmodus gedwongen ingesteld. Het voorblad 
wordt afgedrukt volgens de instelling van Boekjesvoorbladmodus, en de resterende pagina’s 
van het document worden daarna in volgorde afgedrukt, zonder lege bladen ertussen. 
Afhankelijk van hoe de laatste pagina’s van het document vallen, kan het achterblad op 
beide kanten bedrukt, alleen op de voorkant bedrukt of leeg zijn.

 

Alleen op voorkant afdrukken:

 

 de laatste pagina van het document wordt op de voorkant 
van het achterblad afgedrukt.

 

Alleen op achterkant afdrukken: 

 

 de laatste pagina van het document wordt op de 
achterkant van het achterblad afgedrukt.

 

Op beide kanten afdrukken:

 

 de laatste twee pagina’s van het document worden op de voor- 
en de achterkant van het achterblad afgedrukt. 

 

Blanco:

 

 beide kanten van het achterblad blijven leeg. 

In alle instellingen van Boekjesachterbladmodus, behalve Autom. selecteren, kunnen lege 
pagina’s worden ingevoegd aan het einde van de inhoud van het boekje, afhankelijk van 
hoeveel pagina’s het document telt. Bijvoorbeeld, als Boekjesachterbladmodus is ingesteld 
op Op beide kanten afdrukken, worden indien nodig lege pagina’s ingevoegd vóór de laatste 
twee pagina’s van het document om ervoor te zorgen dat de laatste twee pagina’s op het 
achterblad vallen.

 

10. Stel de optie Boekjesomslagbron in.

 

Als u Autom. selecteren kiest, wordt om het even welke lade gebruikt die overeenstemt met 
de instellingen van Boekejesomslagmedia en Kleur boekjesomslagmedia (zie de volgende 
stappen). 

 

O

 

PMERKING

 

: 

 

Als u ook de optie Papierbron (die de papierbron voor de inhoud van het 
boekje opgeeft) instelt op Autom. selecteren, worden het voor-/achterblad van het boekje 
en de inhoud van het boekje afgedrukt vanuit dezelfde lade. Zorg ervoor dat een van de 
opties Boekjesomslagbron of Papierbron is ingesteld op een specifieke lade.

Voor een leeg voor-/achterblad kiest u Lade 2, Lade 3, Lade 4 of Lade 7.

Voor een bedrukt voor-/achterblad kiest u Lade 2, Lade 3 of Lade 4.
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11. Stel de optie Boekejesomslagmedia in.

 

Kies Normaal of Zwaar1A voor Lade 2, Lade 3 of Lade 4.

Kies Zwaar1B of Zwaar2 voor Lade 7.

 

O

 

PMERKING

 

: 

 

Als u een ander gewicht dan Normaal selecteert, moet u een lade op dat 
gewicht instellen op de kopieermachine voordat u het afdrukken van de taak start. 

 

12. Stel de optie Kleur boekjesomslagmedia in.

 

Kies Wit, Groen, Blauw, Geel, Buff, Goldenrod, Overig 1 of Overig 2.

 

O

 

PMERKING

 

: 

 

Als u een andere kleur dan Wit selecteert, moet u een lade op die kleur instellen 
op de kopieermachine voordat u het afdrukken van de taak start. 

 

13. Stel alle andere opties in die nodig zijn om het boekje af te drukken.

14. Klik op OK om het venster Eigenschappen te sluiten en klik vervolgens op OK om het 
afdrukken van de taak te starten.

 

Gebruik van de IOT-onderbrekingstoets

 

Met de IOT-onderbrekingstoets kunt u een aan de gang zijnde afdruktaak onderbreken 
(wanneer de kopieermachine klaar is met het afdrukken van de huidige set pagina’s) en 
handmatig kopieën maken met de kopieermachine. Na een bepaalde tijd wordt de 
afdruktaak hervat. U kunt deze tijdsduur programmeren op de kopieermachine. De 
standaard tijdsduur is 15 seconden. 

Op de Fiery EX2101 Printer Controller wordt niet aangegeven dat de afdruktaak is 
onderbroken. De status van de taak blijft Bezig met afdrukken.

 

O

 

PMERKING

 

: 

 

U kunt afwerkingsopties, bijvoorbeeld nieten, opgeven voor de kopieertaak, 
zelfs als de afdruktaak die u onderbreekt ook afwerkingsopties heeft.

Gebruik de IOT-onderbrekingstoets zorgvuldig. Als een fout optreedt tijdens het kopiëren 
(bijvoorbeeld een papierstoring of uitgeputte papiervoorraad), kan de afdruktaak niet 
worden hervat en moet deze opnieuw worden gestart. Wanneer u de taak opnieuw start, 
vermindert u het gewenste aantal sets met het aantal dat reeds is afgedrukt.

 

O

 

PMERKING

 

: 

 

Als u een taak met afwerkingsopties, bijvoorbeeld nieten of vouwen, 
onderbreekt en een fout (bijvoorbeeld een papierstoring of uitgeputte papiervoorraad) 
optreedt op de kopieermachine voordat het afdrukken van de huidige set pagina’s is 
voltooid, blijft het onderbrekingslampje branden en zal de kopieermachine niet meer 
reageren. U moet de kopieermachine dan opnieuw starten. Wanneer u de taak opnieuw 
start, vermindert u het gewenste aantal sets met het aantal dat reeds is afgedrukt.

 

Veilig wissen inschakelen

 

Met de functie Veilig wissen worden bestanden die zijn verwijderd van de Fiery EX2101 
Printer Controller permanent ontoegankelijk. Normaal kunnen bestanden die zijn 
verwijderd van de Fiery EX2101 Printer Controller nog worden teruggezet. Als u de optie 
Veilig wissen inschakelt, worden verwijderde bestanden overschreven en kunnen ze niet 
meer worden teruggezet. 

IOT-
onderbrekingstoets

Veilig wissen
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V

 

EILIG

 

 

 

WISSEN

 

 

 

INSCHAKELEN

 

1. Druk op de menutoets van het bedieningspaneel terwijl de Fiery EX2101 Printer Controller 
niet actief is.

 

Het menu Functies wordt weergegeven.

 

2. Selecteer Setup uitvoeren en voer het wachtwoord in als dit wordt gevraagd.

3. Selecteer Serverinstellingen. 

4. Blader naar de optie Veilig wissen inschakelen en selecteer Ja. 

5. Blader naar de optie Wijzigingen opslaan en selecteer Ja.

 

Als u een configuratiepagina afdrukt, wordt hierop aangegeven dat Veilig wissen is 
ingeschakeld.

Zie de 

 

Configuratiegids

 

 voor informatie over de toegang tot de Setup van de Fiery EX2101 
Printer Controller via het bedieningspaneel.  

 

Job Monitor starten

 

Job Monitor wordt niet langer automatisch gestart bij het starten van Windows. Volg de 
onderstaande procedure om Job Monitor handmatig te starten.

 

J

 

OB

 

 M

 

ONITOR

 

 

 

HANDMATIG

 

 

 

STARTEN

 

1. Windows 98/Me/NT 4.0/2000: klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers. 
Windows XP/Server 2003: klik op Start en kies Printers en faxapparaten.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Fiery EX2101 Printer Controller en 
kies Eigenschappen. 

3. Klik op het tabblad Printerstatus en klik vervolgens op de knop Launch Job Monitor (Job 
Monitor starten).

 

U kunt ook dubbelklikken op de snelkoppeling Job Monitor op het bureaublad om dit 
hulpprogramma te starten.

Job Monitor opent een hulpvenster en legt een verbinding met de Fiery EX2101 Printer 
Controller. Wanneer u printerstuurprogramma’s geïnstalleerd en geconfigureerd hebt voor 
meer dan één Fiery EX2101 Printer Controller, legt Job Monitor automatisch een 
verbinding met alle toestellen.

Nadat u het hulpprogramma hebt gestart, wordt het pictogram van Job Monitor 
weergegeven in de taakbalk van Windows.

 

J

 

OB

 

 M

 

ONITOR

 

 

 

AFSLUITEN

 

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de Job Monitor in de Windows- 
taakbalk. 

2. Kies Exit Job Monitor (Job Monitor afsluiten). 

 

Het venster van Job Monitor wordt gesloten, en het pictogram van Job Monitor verdwijnt 
uit de Windows-taakbalk.

Volg de onderstaande procedure om Job Monitor automatisch te starten telkens wanneer u 
uw Windows-computer start.

Job Monitor
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J

 

OB

 

 M

 

ONITOR

 

 

 

STARTEN

 

 

 

BIJ

 

 

 

HET

 

 

 

STARTEN

 

 

 

VAN

 

 W

 

INDOWS

 

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de Job Monitor in de Windows- 
taakbalk. 

2. Kies Voorkeuren. 

3. Selecteer Run at Windows startup (Uitvoeren bij het starten van Windows) in het 
dialoogvenster dat wordt weergegeven. 

4. Klik op OK om uw voorkeurinstellingen op te slaan. 

 

Raadpleeg de Help van Job Monitor voor meer informatie over Job Monitor.

 

Problemen die zijn opgelost in deze versie

 

De volgende problemen zijn opgelost in deze versie.

 

Beschrijving van de oplossing SPAR-nummer

 

Als u een kopieertaak van meerdere exemplaren met afwerkingsopties 
(bijvoorbeeld nieten) onderbreekt en vervolgens hervat, krijgen de 
exemplaren die worden afgedrukt na het hervatten van de taak de juiste 
afwerking.

540736061

Wanneer u Suspend Printing (Afdrukken onderbreken) selecteert, wordt het 
afdrukken van de huidige taak onderbroken bij de eerstvolgende logische 
onderbreking (bijvoorbeeld het einde van de volgende set).

877282872

Wanneer u meerdere gesorteerde exemplaren afdrukt van een document met 
meerdere pagina’s met de functie Gemengde media, worden de uitgevoerde 
pagina’s van alle exemplaren in de juiste volgorde gerangschikt.

684751350

De status van de Fiery EX2101 Printer Controller wordt correct bijgewerkt 
in Command WorkStation.

701476091

Een document van het formaat 8,5

 

x

 

11 dat wordt afgedrukt als een boekje op 
het papierformaat 11

 

x

 

17 wordt correct afgedrukt. Zie “Afdrukken van een 
boekje op het papierformaat 11

 

x

 

17 of A3” op pagina 13.

702630753

Bij taken van 100 exemplaren of meer blijven de Fiery EX2101 Printer 
Controller en de Xerox 2101 kopieermachine gesynchroniseerd en geven ze 
dezelfde status aan.

909861809

Als u een taak van meerdere exemplaren afdrukt met de nietfunctie en het 
papier op raakt terwijl de taak wordt afgedrukt, worden de exemplaren die u 
afdrukt na het toevoegen van papier correct geniet.

942538626

Een dubbelzijdige PCL-afdruktaak wordt niet langer afgedrukt met inbinden 
langs de lange zijde (boven-onder) in plaats van inbinden langs de korte zijde 
(boven-boven).

212657902
179939951

Als de Fiery EX2101 Printer Controller niet meer reageert nadat er een groot 
aantal taken naar is verzonden, kunt u taken annuleren of onderbreken.

462377235

De Fiery EX2101 Printer Controller houdt niet langer op af te drukken met 
het foutieve bericht dat het papier in Lade 6 op is.

612730971
766159199

Wanneer u de instellingen van PCL-lettertypen wijzigt, worden de 
instellingen van de lettertypen correct gewijzigd en worden deze correct 
afgedrukt.

281232155

Wanneer u een PCL-lettertype downloadt, wordt de PCL-taak correct 
afgedrukt.

467698493

Opgeloste 
problemen
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Vroegere oplossingen in deze versie

 

Deze versie omvat de volgende vroeger uitgebrachte patches. U hoeft deze patches niet 
afzonderlijk te installeren:

• 1-CUN89 lost een probleem met tekstscheidingspagina’s en voor-/achterbladen op

• 1-DLITA lost communicatieproblemen op

• 1-CBF01 lost problemen bij het afdrukken van boekjes op

• 1-DEUM4 lost een probleem met de afbeelding van een PCL-tekstvak op

• 1-DU8WY ondersteunt voor-/achterbladen voor boekjes en lost een aantal problemen op

• 1-CZYMX werkt LILO bij tot de meest recente versie, maar de LILO-versie wordt niet 
afgedrukt op de configuratiepagina.

 

Aanvullingen op de gebruikersdocumentatie

 

De volgende secties bevatten aanvullingen op of wijzigingen van de 
gebruikersdocumentatie van de Fiery EX2101 Printer Controller.

 

SMNP Community-namen

 

Als u bij het starten van WebSetup het volgende dialoogvenster ziet, moet u Sun Java op uw 
computer installeren.

 

Sun Java

 

Gebruik Sun Java in plaats van Microsoft Java. Fiery WebTools

 

™

 

 werkt het beste met Sun 
Java. Gebruik de in Fiery WebTools voorziene koppeling om Sun Java te downloaden.

 

S

 

UN

 

 J

 

AVA

 

 

 

DOWNLOADEN

 

1. Start uw Internet-browser.

2. Voor het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery EX2101 Printer Controller in.

3. Klik op Installer.

4. Klik onder Windows op Sun JRE.

 

Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt geopend.

 

5. Kies of u het programma wilt starten vanaf de locatie of wilt opslaan op schijf.

6. Klik op OK.

 

Als u een beveiligingswaarschuwing van Microsoft Internet Explorer voor de installatie van 
Sun Java ontvangt, klikt u op OK en gaat u verder met de installatie.

Aanvullingen op 
de documentatie

Setup
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Servers configureren in Fiery WebTools

 

Als de kopieermachine uitgeschakeld is en u WebSetup opent, verschijnt het venster SNMP 
Community-namen. Sluit dit venster en schakel de kopieermachine in.

Als u MicroSoft Java gebruikt in plaats van Sun Java en WebSetup opent met ongeldige 
beveiligingsinstellingen voor Internet Explorer, verschijnt het venster SNMP Community-
namen in plaats van de instructies Accessing WebSetup (WebSetup openen). Om dit te 
voorkomen, wijzigt u de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer als volgt.

 

D

 

E

 

 

 

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

 

 

 

VAN

 

 I

 

NTERNET

 

 E

 

XPLORER

 

 

 

WIJZIGEN

 

 

 

VOOR

 

 I

 

NTERNET

 

 E

 

XPLORER

 

 4.

 

X

 

1. Kies Internet-opties in het menu Extra.

2. Klik op het tabblad Beveiliging.

3. Selecteer Internet-zone in het vak met de zones en klik op Aangepast (voor ervaren 
gebruikers).

4. Klik op Instellingen en blader naar Java.

5. Kies Aangepast onder Toestemmingen voor Java en klik op Instellingen voor Java.

6. Klik op de tab Machtigingen bewerken.

7. Kies In sandbox uitvoeren onder Niet gemerkte inhoud: Niet gemerkte inhoud uitvoeren.

 

Met deze beveiligingsoptie is uw lokale systeem beveiligd terwijl WebSetup en andere 
applets worden uitgevoerd. Ze maakt bovendien communicatie via SNMP mogelijk.

 

8. Klik op OK en daarna nogmaals op OK.

9. Klik op Toepassen in het dialoogvenster Internet-opties.

10. Herstart uw browser om de nieuwe instellingen actief te maken.

 

D

 

E

 

 

 

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

 

 

 

VAN

 

 I

 

NTERNET

 

 E

 

XPLORER

 

 

 

WIJZIGEN

 

 

 

VOOR

 

 I

 

NTERNET

 

 E

 

XPLORER

 

 5.X

1. Kies Internet-opties onder Extra op de menubalk van Internet Explorer.

2. Klik op het tabblad Beveiliging.

3. Selecteer in het vak met de zones Internet en klik op Aangepast niveau.

4. Kies Aangepast onder Toestemmingen voor Java en klik op Instellingen voor Java.

5. Klik op de tab Machtigingen bewerken.

6. Kies In sandbox uitvoeren onder Niet gemerkte inhoud: Niet gemerkte inhoud uitvoeren.

Met deze beveiligingsoptie is uw lokale systeem beveiligd terwijl WebSetup en andere 
applets worden uitgevoerd. 

7. Kies Inschakelen onder Extra niet gemerkte machtigingen: Toegang tot alle 
netwerkadressen.

Deze instelling maakt communicatie via SNMP mogelijk.

8. Klik tweemaal op OK om terug te gaan naar het tabblad Beveiliging.
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9. Selecteer Lokaal intranet en klik op Aangepast niveau.

10. Herhaal stappen 4-8.

11. Klik (herhaaldelijk) op OK om terug te keren naar Internet Explorer.

12. Herstart uw browser om de nieuwe instellingen actief te maken.

Wanneer u WebSetup opent om een server te configureren in WebTools, verschijnt het 
venster SNMP Community-namen. Volg de onderstaande procedure om SNMP 
Community-namen correct in te voeren.

SNMP COMMUNITY-NAMEN INVOEREN

1. Voer in het venster SNMP Community-namen namen in voor Read Community en Write 
Community en klik op OK.

2. Als u ongeldige namen invoert, verschijnt het venster Accessing WebSetup (WebSetup 
openen).

Wijzig de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer niet zoals aangegeven in de on line 
instructies. Klik in plaats daarvan op OK om het venster Accessing WebSetup (WebSetup 
openen) te sluiten. Voer vervolgens geldige namen in in het venster SNMP Community-
namen en klik op OK. U kunt met Command WorkStation of Fiery Downloader de 
updates downloaden naar uw computer en vervolgens naar de Fiery EX2101 Printer 
Controller.

Bindery-instellingen

In de lijst van beschikbare servers in Bindery-instellingen heeft de schuifbalk rechts een pijl 
omhoog maar geen pijl omlaag.

Onvertaalde tekst

Twee berichten in het aanmeldvenster SNMP Community-namen zijn niet vertaald in het 
Nederlands.

Printerstatus: Laden

Het tabblad Printerstatus geeft de papierniveaus van Lade 5 en Lade 7 niet aan wanneer 
papier is geplaatst in deze laden.

Probleem bij het invoeren van papier vanuit Lade 7 met gemengde media

Afhankelijk van de afzetmarkt is Lade 7 ingesteld op 8,5x11 SEF (in de Verenigde Staten) 
of A4 SEF (in Europa). Als uw kopieermachine verkeerd is ingesteld, wordt een foutbericht 
weergegeven in het dialoogvenster Gemengde media en wordt de taak niet afgedrukt.

Passend maken en Beeldverschuiving

Als u een document afdrukt terwijl het formaat is opgegeven en de afdrukopties Passend 
maken en Beeldverschuiving zijn ingeschakeld, wordt het beeld afgekapt.

Systeem
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Afgekapte foutberichten

Het is mogelijk dat foutberichten in Command WorkStation, op het bedieningspaneel van 
de Fiery EX2101 Printer Controller en op de Fiery Bar worden afgekapt.

De Fiery EX2101 Printer Controller in- en uitschakelen

Wanneer u de Fiery EX2101 Printer Controller uit- en weer inschakelt, gebeurt het af en 
toe dat de instellingen van de netwerkverbinding verloren gaan. U kunt dit vermijden door 
na het uitschakelen van de spanning ten minste 10 seconden te wachten voordat u de 
spanning weer inschakelt. 

Voorbeeld van FreeForm-hoofdtaak

Het voorbeeld geeft niet de laatste FreeForm™-hoofdtaak weer als deze groter is dan 64 KB. 

Wanneer u een voorbeeld van de FreeForm-hoofdtaak bekijkt, is het beeld enigszins wazig. 
Dit is te wijten aan de beperkingen van zwart-witsystemen.

Boekje maken, Vouwen, Gemengde media alleen in PostScript-
printerstuurprogramma

Voor het maken van boekjes, vouwen en vouwopties moet u het PostScript-
stuurprogramma gebruiken in plaats van het PCL-stuurprogramma. Het PCL-
stuurprogramma biedt echter wel perforatieopties.

In het PCL-stuurprogramma kunt u de optie nieten in het midden kiezen. Dit is echter niet 
mogelijk aangezien dit stuurprogramma het maken van boekjes niet ondersteunt.

Gemengde media wordt niet ondersteund in het PCL-stuurprogramma.

De on line helpbestanden van het PostScript-stuurprogramma bevatten geen informatie 
over Gemengde media. Raadpleeg de Afdrukgids voor meer informatie.

Vellensets voor Boekje maken

Bij het maken van boekjes wordt het aantal vellen dat als één set wordt gevouwen ingesteld 
op de Xerox 2101 kopieermachine. Het wijzigen van deze instelling op uw kopieermachine 
moet gebeuren door een technicus van Xerox. Neem contact op met uw Xerox-
vertegenwoordiger voor meer informatie.

Kopieermachinepictogram voor Boekje maken

Het kopieermachinepictogram dat verschijnt wanneer Boekje maken wordt geselecteerd, 
komt niet overeen met de werkelijke kopieeropties waarover u beschikt.

Boekje maken en papierformaten

Wanneer u Boekje maken selecteert, vraagt het stuurprogramma u papier van het formaat 
8,5x11-SEF te plaatsen. Ondanks dit bericht kunt u echter ofwel het gewenste 
ondersteunde papierformaat plaatsen of, voordat u Boekje maken selecteert, het gewenste 
papierformaat kiezen als u het formaat 8,5x11-SEF niet wenst te gebruiken. Ondersteunde 
papierformaten voor Boekje maken zijn 8,5x11-SEF, 11x17 of Tabloid, A4-SEF en A3, 
8,5x14 of Legal, 8,5x13, en B4.

Voor boekjes in Microsoft Word moet u papier met liggende afdrukstand selecteren. Stel in 
de Pagina-instelling van Microsoft Word Letter in als 8,5x11-SEF.

Printerstuur-
programma
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Afwerken van Legal gemengd met Letter

Als u Legal-papier (8.5x14) gemengd met Letter-papier wilt afwerken, selecteert u de 
liggende afdrukstand voor Letter, namelijk 8.5x11-SEF. In Microsoft Word moet u dit 
formaat instellen in de Pagina-instelling.

Nieten met beeldzijde omhoog

Bij het nieten met beeldzijde omhoog bevinden de nietjes zich aan de verkeerde zijde van 
het papier. U kunt dit probleem oplossen door af te drukken met de beeldzijde omlaag.

Op de rug snijden

Bij op de rug snijden worden de pagina’s in omgekeerde volgorde afgedrukt. U kunt dit 
probleem oplossen door Paginavolgorde in te stellen op Achteruit.

Inslag en nieten in het midden

Bij Inslag en Boekje maken in DocBuilder Pro wordt een ingeslagen document met een 
nietje in het midden in de verkeerde richting gevouwen. U kunt de taak correct vouwen en 
nieten door de volgende opties in te stellen in de hieronder aangegeven volgorde:

1. Paginavolgorde = Achteruit

2. Vouwen = Vouw in twee (buitenkant)

3. Modus voor nietmachine = Midden

4. Dubbelzijdig afdrukken = Boven-Boven

Boekje maken met nieten in het midden

Kies niet de omgekeerde paginavolgorde wanneer u Boekje maken>Boekje en nietje in het 
midden hebt gekozen.

Nieten en perforeren

De functies nieten en perforeren worden niet ondersteund voor Index2, Zwaar2, etiketten 
en transparanten.

Dubbelzijdig afdrukken boven-onder met dubbel nieten

U kunt dubbelzijdig afdrukken boven-onder met dubbel nieten selecteren; dit kan echter 
ongewenste resultaten opleveren.

Ontbrekende papierformaten in Mac OS X

Sommige papierformaten ontbreken in het Mac OS X-stuurprogramma: A4 P wordt 
weergegeven als A4 A4, 8,5x14 ontbreekt (gebruik in plaats hiervan Legal), JB4 moet B4 
zijn, JB5 moet B5 P zijn, waarbij P staat voor de lange kant van het papier.

Standaard paginaformaat in Mac OS X

Het standaard paginaformaat in Mac OS X verandert niet van letter in A4 wanneer u de 
regionale instellingen wijzigt. U kunt dit probleem oplossen door het paginaformaat in te 
stellen in het venster Print Center Preferences (Voorkeuren voor afdrukbeheer). Dit doet u 
door Afdrukbeheer te openen, Afdrukbeheer >Voorkeuren te selecteren vanaf de menubalk 
en het gewenste standaard paginaformaat te kiezen dat moet worden gebruikt voor alle 
documenten.
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Geen wederzijdse uitsluiting in Mac OS X

In Mac OS X kunt u ongeldige combinaties kiezen, die onvoorspelbare resultaten kunnen 
opleveren. Latere versies van Mac OS X lossen dit probleem mogelijk op.

Z-vouw in drie of C-vouw in drie

Druk een dubbelzijdige taak niet af met de opties Negatief en Vouw in drie. Dit kan een 
papierstoring veroorzaken.

Wanneer u een taak instelt voor C-vouw in drie of Z-vouw in drie (8.5x11 of A4) of 
Z-vouw (A3 en 11x17), moet u de afdrukstand SEF selecteren in het menu paginaformaat 
van het Fiery-stuurprogramma. Wanneer u LEF selecteert, leidt dit tot een conflict.

Verkeerd standaard papierformaat in Mac OS 9

Het standaard paginaformaat voor Mac OS 9 is letter in plaats van A4.

A6-papier

A6-papier wordt niet ondersteund voor de Fiery EX2101 Printer Controller.

Tweerichtingscommunicatie

Wanneer u Tweerichtingscommunicatie selecteert en het IP-adres of de DNS-naam van de 
printer invoert, is de knop Bijwerken mogelijk niet beschikbaar. Als de knop Bijwerken niet 
beschikbaar is, wacht u totdat de Fiery EX2101 Printer Controller de informatie van de 
server ontvangt. De knop Bijwerken zal dan beschikbaar zijn.

Lade 6 en Lade 7

Wanneer u Lade 6 loskoppelt van het afdrukmechanisme of als Lade 6 niet geïnstalleerd is, 
wordt Lade 7 niet weergegeven op het tabblad Printerstatus, zelfs als Lade 7 geïnstalleerd is. 
Ondanks het feit dat Lade 7 misschien niet wordt weergegeven op het tabblad Printerstatus, 
zal de lade toch correct werken.

Decimale punten

In het printerstuurprogramma van de Fiery EX2101 Printer Controller of in Fiery Setup 
krijgt u mogelijk decimale punten te zien in plaats van komma’s in sommige Europese talen.

Gemengde papierformaten

Wanneer u een taak met gemengde papierformaten afdrukt met verschillende 
afdrukstanden, bijvoorbeeld één groep pagina’s Staand en de andere groep Liggend, wordt 
de taak mogelijk niet juist afgedrukt. Het kan zijn dat de taak wordt afgedrukt met de eerst 
opgegeven afdrukstand. Gebruik in dat geval de optie Gemengde media. Hiermee kunt u 
de afdrukstand en de afwerking van elk paginabereik opgeven.

Afdrukken van boekjes

Als u een boekje afdrukt met de instelling Negatief, is het mogelijk dat willekeurige pagina’s 
worden afgedrukt met een verschillend beeldverwerkingsgebied.

Afdrukken
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Z-vouw

Met de optie Gemengde media kunt u een pagina met Z-vouw opgeven in een boekje 
wanneer de inhoud van het boekje wordt afgedrukt op een paginaformaat dat Z-vouw niet 
ondersteunt. Z-vouw wordt ondersteund door de paginaformaten A3, B4, 11x17 en 8K. Er 
worden geen beperkingen weergegeven wanneer u een paginaformaat selecteert dat Z-vouw 
niet ondersteunt. Pagina’s op niet-ondersteunde formaten worden afgedrukt, maar niet 
gevouwen. 

Afdrukken van een boekje op het papierformaat 11x17 of A3
Hierna wordt uitgelegd hoe u de juiste afdrukopties instelt voor het afdrukken van een 
document van het formaat 8,5x11 als boekje op het papierformaat 11x17, of voor het 
afdrukken van een A4-document als boekje op A3-papier.

AFDRUKKEN VAN EEN DOCUMENT VAN HET FORMAAT 8,5X11 (A4) 
ALS BOEKJE OP HET PAPIERFORMAAT 11X17 (A3)

1. Open het document in zijn toepassing.

2. Selecteer Bestand>Pagina-instelling.

3. Stel het papierformaat in op 8,5x11-SEF (A4-SEF).

OPMERKING: Misschien is deze stap overbodig voor PDF-documenten.

4. Selecteer Bestand>Afdrukken, kies de Fiery EX2101 Printer Controller als printer en klik 
vervolgens op Eigenschappen. 

5. Open de optiebalk Papierbron op het tabblad Fiery-afdrukken en kies de volgende 
instellingen:

Paginaformaat: 8,5x11-SEF (A4-SEF)

Afdrukformaat: 11x17 (A3)

Passend maken: Aan 

6. Open de optiebalk Lay-out op het tabblad Fiery-afdrukken en kies de volgende 
instellingen:

Afdrukstand: Kies Staand voor een verticale rug of Liggend voor een horizontale rug.

Boekje maken: Standaardboekje.

Inslagreductie: schakel deze optie uit.

OPMERKING: Wanneer u Boekje maken instelt, wordt een conflictbericht weergegeven dat 
verband houdt met Vouw in twee (binnenkant). U kunt het conflict oplossen door op OK 
te klikken.

7. Als u het boekje wilt nieten, opent u de optiebalk Afwerking en stelt u Modus voor 
nietmachine in op Midden.

8. Klik op OK om het venster Eigenschappen te sluiten.

9. Stel het aantal exemplaren in. 

10. Klik op OK om het afdrukken van de taak te starten.
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Boekje maken met snijden op de rug

Boekjes worden omgekeerd gevouwen, maar als u afdrukken in omgekeerde volgorde kiest, 
worden ze in de juiste richting gevouwen.

Perforatieopties

Als een perforator geïnstalleerd is op de Xerox 2101 kopieermachine, kunt u perforatie-
instellingen opgeven voor de uitvoer. U moet een instelling selecteren voor zowel de optie 
Perforatierand als de optie Perforaties. Als beide opties worden ingesteld op Geen, worden 
geen perforaties gemaakt.

OPMERKING: Sommige combinaties van paginaformaat en perforatierand zijn niet toegestaan 
door de kopieermachine, ook al kunt u de combinatie opgeven tijdens het afdrukken. 
Taken met ongeldige combinaties van paginaformaat en perforatierand worden afgedrukt, 
maar niet geperforeerd. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de 
kopieermachine.

De optie Modus voor nietmachine

Stel de optie Modus voor nietmachine in op Dual (Left or Top) (Dubbel (links of boven)) 
om een taak af te werken met twee nietjes. Een taak met staande afdrukstand wordt geniet 
aan de linkerrand; een taak met liggende afdrukstand wordt bovenaan geniet. 

OPMERKING: De pictogrammen in het printerstuurprogramma geven niet de juiste 
nietposities aan voor een taak met liggende afdrukstand.

Tabbladen afdrukken (optie EFI Hot Folders/Tabblad-wizard)

U kunt geen tabblad als eerste pagina van een document kiezen. U kunt dit probleem als 
volgt oplossen: 

1. Gebruik de tabblad-wizard om de tabbladen in te stellen en aan te maken.

2. Verwerk en blokkeer de taak.

3. Selecteer Preview (Voorbeeld).

4. Onder het voorbeeldvenster sleept u het tabblad dat u als eerste pagina wilt 
gebruiken. Druk vervolgens af.

Als u de tabblad-wizard wilt gebruiken, moet u Adobe Acrobat installeren, dat bij de optie 
EFI Hot Folders/Tabblad-wizard wordt geleverd.

Weergave van taakkenmerken

Als u bijkomende taakkenmerken wilt weergeven die niet worden getoond in Command 
WorkStation, kunt u de desbetreffende velden of kenmerken toevoegen door rechts te 
klikken op de statusbalk van Command WorkStation en het kenmerk te selecteren in de 
vervolgkeuzelijst. Deze bijkomende kenmerken worden vervolgens weergegeven in de taken 
die over deze kenmerken beschikken.

Niet-ondersteunde bestandsindelingen

Niet-ondersteunde bestandsindelingen (.jpeg, .gif, .html) worden weergegeven in de lijst 
met bestandsindelingen in WebDownloader. Download deze bestandsindelingen niet met 
WebDownloader. Hoewel de Fiery EX2101 Printer Controller deze bestanden niet 
rechtstreeks ondersteunt, kunt u het bestand openen in de toepassing waarin het is gemaakt 
en het bestand afdrukken.

Afdrukopties

Tabbladen 
afdrukken

Command 
WorkStation

WebDownloader
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VPS en PPML

In tegenstelling tot wat wordt beweerd in de gebruikersdocumentatie, worden VPS en 
PPML niet ondersteund.

Microsoft PowerPoint

De achtergrond wordt niet afgedrukt in PowerPoint. U kunt dit probleem oplossen door 
Kleur te kiezen in het Microsoft-gedeelte van het printerstuurprogramma.

Gemengde papierformaten bij dubbelzijdig afdrukken in Microsoft Word
Als een dubbelzijdige Microsoft Word-afdruktaak zowel 8,5x11-LEF als 11x17 
dubbelzijdig bevat, moeten de 11x17-pagina’s op een van de volgende twee manieren van 
elkaar worden gescheiden:

• Voeg in Microsoft Word een 8,5x11-LEF-pagina tussen de 11x17-pagina’s. 

• Voor enkelzijdige 11x17-pagina’s schakelt u dubbelzijdig afdrukken uit met Gemengde 
media. Voor dubbelzijdige 11x17-pagina’s kiest u de instelling dubbelzijdig afdrukken 
boven-boven.

Als de taak 8,5x11-LEF-pagina’s en 11x17-pagina’s bevat en geen dubbelzijdige taak is, 
kunt u perforeren, nieten en de optie Z-vouw gebruiken zonder bijkomende wijzigingen.

Boekje in Adobe Acrobat 5.0

Als u de optie Negatief selecteert en andere dan de standaardinstellingen kiest voor 
Boekjesvoorbladmodus of Boekjesachterbladmodus, kan het afdrukken van een boekje in 
Acrobat 5.0 onverwachte resultaten opleveren. De pagina na het voorblad kan bijvoorbeeld 
leeg blijven. U kunt dit probleem oplossen door de standaardinstellingen voor de modus 
voor-/achterblad boekje te kiezen wanneer u een boekje afdrukt met de optie Negatief in 
Acrobat 5.0.

Geniete taken in Adobe Acrobat 5.0

Wanneer u een geniete taak afdrukt met het Postscript-printerstuurprogramma voor 
Windows 98, wordt de taak mogelijk niet op de opgegeven plaats geniet. Bijvoorbeeld, 
wanneer u een 8,5x11 LEF-taak afdrukt en Upper Left (Linksboven) opgeeft bij Modus 
voor nietmachine, wordt de taak rechts bovenaan geniet. Wanneer u een 8.5x11 LEF-taak 
afdrukt en Upper Right (Rechtsboven) opgeeft bij Modus voor nietmachine, wordt de taak 
rechts onderaan geniet. Als dit gebeurt, gebruikt u het PCL-stuurprogramma of SEF.

Dubbelzijdige PCL-taken in Adobe Acrobat 5.0 en 6.0

Dubbelzijdige taken worden niet juist afgedrukt wanneer u ze afdrukt vanuit het PCL-
printerstuurprogramma. Bijvoorbeeld, als u een 8,5x11 SEF-taak afdrukt en Boven-Boven 
opgeeft bij Dubbelzijdig afdrukken, wordt de taak Boven-Onder afgedrukt. Als u een 
8.5x11 SEF-taak afdrukt en Boven-Onder opgeeft bij Dubbelzijdig afdrukken, wordt de 
taak Boven-Boven afgedrukt. Als dit gebeurt, gebruikt u het PostScript-stuurprogramma 
of LEF.

Variabele gegevens 
afdrukken

Toepassingen
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