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Xerox Nuvera™
Sistema de Produção Digital

Atualizações e novas funções da Versão 7.0

Xerox Nuvera™
Sistema de Produção Digital e Copiadora/Impressora
Novas configurações disponíveis com 7.0
• O MAB e o MAB Plus agora estão disponíveis nos
sistemas de Produção 144.
• O Sistema de Produção 144 agora pode usar os
Módulos de alimentação de 2 e 4 bandejas como
Módulos de inserção com o Módulo de acabamento
básico (MAB).
• O Módulo de alimentação de 2 bandejas agora pode
ser usado como um módulo de inserção em todos
os modelos Nuvera.

O novo hardware melhora o desempenho
• Uma nova bandeja de papel de formato variável
está disponível para uso com o MAB. A bandeja
promove a uniformidade das folhas e melhora o
empilhamento de materiais acima de 140 g/m².
• Uma nova parada da guia da bandeja 2 no Módulo
de alimentação de 4 bandejas estabiliza a pilha e
melhora o registro de trabalhos em frente e verso.
A parada da guia é usada em sistemas que dedicam
a bandeja 2 para materiais de 8,5 x 11 pol. ou A4
e é facilmente ativada e desativada pelo usuário.

Atualizações da interface do usuário fáceis
de usar
• A nova GUI possui uma aparência moderna 3-D.
• A seleção do material agora está mais fácil e mais
rápida do que nunca com o menu de seleção de
material aprimorado. Selecione os materiais
carregados com um único clique no mouse.
• Imprimir do arquivo substitui o Gerenciador de
impressão por uma nova aparência e
aperfeiçoamentos fáceis de usar.
• Duas novas guias no Gerenciador de trabalhos
facilitam a acelera a localização de trabalhos.
A guia Salvos exibe os trabalhos salvos e os
caminhos para cada um deles. A guia Registro de
trabalho exibe todos os trabalhos no sistema. Além
disso, a guia Concluído ficará visível, exibindo os
trabalhos com PDLs retidos, somente quando a
função Reter arquivos PDL estiver ativada.
• A guia Páginas especiais foi reprojetada para fácil
utilização. Selecione capas, páginas de exceção e
opções de exclusão em uma única tela.

Os aperfeiçoamentos de confiabilidade
aumentam o tempo de atividade
• O empilhamento no MAB foi significativamente
aprimorado.
• Os aperfeiçoamentos de confiabilidade, diagnóstico e
serviços melhoram a eficiência do tempo de serviço.

Novo suporte para utilização de materiais
A versão 7.0 inclui informações atualizadas para ajudá-lo
a utilizar materiais pré-impressos e transparências.

A nova DocuSP 5.1 possui valor adicionado
• A DocuSP versão 5.1 fornece o suporte de Pasta
ativa como uma maneira rápida e conveniente de
enviar trabalhos à Nuvera a partir de estações de
trabalho cliente do computador Windows e do
Macintosh.
• As filas agora podem ser bloqueadas para evitar
que suas propriedades sejam modificadas. Com
privilégios de Administrador do sistema, bloquear
e desbloquear filas é rápido e fácil.
• Os trabalhos agora podem ser copiados no
Gerenciador de trabalhos, permitindo imprimir
uma cópia do trabalho enquanto retém o trabalho
original e a programação.
• Selecione a opção Aceitação automática das
alterações na configuração para que o sistema
detecte automaticamente um novo tamanho de
material em uma bandeja e não requeira
confirmação.
• Os dados de contabilidade agora são “compatíveis
com versões anteriores”. Você pode usar um
formato de exportação da versão anterior.

Desempenho adicional com diagnósticos
do usuário
• A função Aperfeiçoar permanência da imagem
melhora a adesão do toner aumentado a temperatura
do fusor enquanto utiliza materiais específicos que
contenham características de fixação desafiadoras.
• A função Permanência automática de imagem
para todas as gramaturas de material usa as
informações programadas do material para ajustar a
temperatura de fusão de forma ideal para todos os
materiais.

• A função Trabalhos de material de baixa
gramatura – Otimização da qualidade da
imagem melhora os problemas de qualidade
da imagem que podem ocorrer em determinados
materiais de baixa gramatura.
• A função Trabalhos frente e verso - Reduzir
curvatura para cima controla excessivas
curvaturas para cima nas pilhas de saída.
• A função Alimentar até que a bandeja fique vazia
permite usar todo o material em uma bandeja de
alimentação secundária antes de voltar para a
bandeja principal.
• Para a Copiadora/Impressora com o Alimentador
multifuncional, use a função dC1255 Configuração
da posição do grampo do livreto para alinhar os
grampos em um livreto dobrado e dC1254
Configuração da posição da dobra do livreto para
alinhar a borda dobrada em um livreto dobrado.

Fonte de alimentação ininterrupta agora
disponível
Uma solução de fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
agora está disponível para a Nuvera. Entre em contato
com o Representante Técnico da Xerox ou o Analista de
Vendas para obter detalhes.

Para obter mais informações sobre a Nuvera 7.0, consulte a Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento
da Xerox Nuvera, a qual está disponível com o sistema Nuvera 7.0 e no site www.xerox.com.

