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Dit document bevat informatie over de Fiery EXP8000 Color Server-software versie 2.0. 

Voordat u de Fiery EXP8000 Color Server met versie 2.0 gaat gebruiken, moet u een kopie 
maken van deze 

 

Versienotities voor de klant

 

 en elke gebruiker een exemplaar geven.

Deze 

 

Versienotities voor de klant

 

 kunnen ook on line worden geraadpleegd op:
http://services.efi.com/support/vfigs/9019710383/

 

O

 

PMERKING

 

: 

 

De term “Fiery EXP8000” in dit document verwijst naar de Fiery EXP8000 
Color Server. 

Voor u afdrukt naar de Fiery EXP8000 moet u controleren of de gebruikerssoftware en de 
systeemsoftware versie 2.0 op de Fiery EXP8000 geïnstalleerd zijn. 

 

In deze versie opgeloste problemen

 

PitStop

 

Wanneer u een bijgesneden PitStop-taak inslaat, wordt een blanco pagina aangemaakt. 

 

Paginabereiken in Command WorkStation

 

Paginabereiken die in de Taakeigenschappen van Command WorkStation zijn opgegeven, 
worden niet toegepast wanneer u de taak afdrukt.

 

Eigenschappen van het printerstuurprogramma

 

Als u alle drie de afdrukwachtrijen van de Fiery EXP8000 op de server selecteert, rechts klikt 
en Eigenschappen kiest, worden drie foutmeldingen weergegeven. Als u op OK klikt om de 
foutmeldingen te verlaten, hebt u geen toegang meer tot de Unidriver van de Fiery EXP8000. 
Als dit probleem zich voordoet, moet u de Fiery EXP8000 rebooten.

 

Papierstoringen bij het afdrukken van tabbladen met gemengde media

 

Als u tabbladen met gemengde media afdrukt en bij het eerste tabblad een papierstoring 
optreedt, waarna u de papierstoring oplost en verder afdrukt, zal de volgorde van de tabbladen 
niet meer kloppen en zal geen tekst op de tabbladen worden afgedrukt. De tabbladen moeten 
worden aangevuld en in de juiste volgorde worden geplaatst om de taak met succes te kunnen 
voltooien.
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PPML-, VIPP- of VPS-bestanden downloaden

 

Een naar de directe verbinding gedownload PPML-, VIPP- of VPS-bestand wordt 
automatisch omgeleid naar de afdrukwachtrij.

 

VDP-zoekpad

 

Het veld voor vervanging van het VDP-zoekpad in Command WorkStation is beperkt tot 
128 tekens.

 

Taken opnieuw rangschikken

 

Taken opnieuw rangschikken past het tabblad “Wachten op afdrukken” met alle actieve taken 
niet aan.

 

Onderbreken indien verschillend

 

Onderbreken indien verschillend is alleen van toepassing op taken die naar de afdrukwachtrij 
zijn verzonden.

Onderbreken indien verschillend onderbreekt taken niet wanneer:

• de eerste pagina van de taak een omslagpagina is.

• de taak wordt afgedrukt naar de directe verbinding.

• de verschillen optreden na de eerste pagina van de taak.

 

Ingeslagen TIFF-bestanden

 

Indien TIFF-bestanden worden gedownload naar een Hot Folder waarvoor inslag geactiveerd 
is, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u het bestand selecteert en Inslag kiest vanuit 
Command WorkStation.
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Gekende problemen

 

Documentatie

 

Toegang krijgen tot de documentatie van de Fiery EXP8000

 

Als uw computer geen dvd-station heeft, kunt u de documentatie van de Fiery EXP8000 
downloaden vanaf de cd met gebruikersdocumentatie.

 

Systeeminformatie

 

Specificaties van de Fiery EXP8000

 

Druk de Configuratiepagina af om de op de Fiery EXP8000 beschikbare geheugenruimte en 
de geïnstalleerde softwareopties te bekijken.

 

Setup van de 
Fiery EXP8000

 

Veilig wissen

 

Gebruik Veilig wissen om ervoor te zorgen dat de Fiery EXP8000 de op de vaste schijf 
bewaarde gegevens verscheidene keren overschrijft, zodat verwijderde gegevens niet kunnen 
worden hersteld.

 

Snelkoppelingspictogram voor Setup van de Fiery EXP8000

 

De Fiery EXP8000 versie 2.0 heeft een snelkoppelingspictogram voor de Setup van de 
Fiery EXP8000, dat toegankelijk is via de Fiery Advanced Controller Interface. Gebruik deze 
snelkoppeling om toegang te krijgen tot de Setup van de Fiery EXP8000. U kunt Fiery Setup 
ook openen vanaf de FieryBar en via het menu Server van Command WorkStation.

 

De datum en tijd van de Fiery EXP8000 wijzigen

 

Wijzig de datum en tijd alleen wanneer de Fiery EXP8000 niet bezig is met het verwerken of 
afdrukken van taken en Niet actief weergeeft. Na het wijzigen van de datum en tijd moet u de 
Fiery EXP8000 opnieuw starten.

 

Ondersteunde talen

 

Als u DVD1 in de Fiery EXP8000 plaatst en de Fiery EXP8000 reboot, wordt u gevraagd een 
van de 15 talen te selecteren voor de installatie. De Fiery EXP8000 ondersteunt echter alleen 
de volgende talen:

• Engels

• Frans

• Italiaans

• Duits

• Spaans

• Nederlands

• Braziliaans Portugees
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Aangepaste media

 

Instellingen aangepaste media

 

U moet de aangepaste media laden, een lade opgeven en het profiel voor aangepaste media 
opgeven op de digitale pers wanneer u afdrukt op aangepaste media. Raadpleeg de 
documentatie van uw digitale pers voor meer informatie.

“Aangepaste media 1-10” in het menu “Appear in driver as” (In stuurprogramma weergeven 
als) werkt alleen met aangepaste media.

Door media bepaalde profielen met aangepaste media zullen niet correct werken als:

• het uitvoerprofiel niet gekoppeld is met “Appear in driver as” (In stuurprogramma 
weergeven als).

• het uitvoerprofiel gekoppeld is met een andere optie dan “Aangepast 1-10”.

• het uitvoerprofiel gekoppeld is met het verkeerde “Aangepaste papier”. Bijvoorbeeld, als 
het uitvoerprofiel gekoppeld is met “Aangepast papier-1”, maar “Appear in driver as” (In 
stuurprogramma weergeven als) is ingesteld op “Aangepast papier-2”, dan zal de uitvoer 
niet het juiste profiel gebruiken.

 

Mediaprofiel gebruiken

 

Als u aangepaste media gebruikt, zal Mediaprofiel gebruiken alleen werken indien het raster 
op 200 dpi is ingesteld. Om dit te voorkomen, selecteert u in ColorWise

 

 

 

ProTools de optie 
Uitvoerprofiel gebruiken voor het uitvoerprofiel en wijst u het correcte uitvoerprofiel toe aan 
elke taak.

 

Afdrukken

 

B4 ISO SEF-afdruktaken

 

Als u een B4 ISO SEF-taak probeert af te drukken, vraagt de Fiery EXP8000 u om B4 ISO 
SEF-papier in gelijk welke lade te laden, zelfs als het juiste papier al geladen is. Om dit te 
omzeilen, laadt u B4 ISO SEF-papier als aangepast papier in de lade van de Fiery EXP8000.

 

Virtueel afdrukken

 

Als u slechts één instelling wijzigt in de taakeigenschappen voor uw virtuele printer, kunnen 
andere printerinstellingen gewijzigd worden weergegeven bij de Details van de virtuele 
printer.

 

Virtuele printer via LPR

 

Taakopmerkingen worden niet weergegeven op Windows XP-computers die virtuele printers 
via LPR gebruiken.

 

Taken met paginaformaat 12.6x19.2

 

Het afdrukken van taken op het paginaformaat 12,6

 

x

 

19,2 met de bedrukte zijde omlaag 
wordt niet ondersteund. Als een taak met het paginaformaat 12,6

 

x

 

19,2 met de bedrukte zijde 
omlaag wordt afgedrukt, geeft het printerstuurprogramma geen foutmelding over een 
beperking weer en resulteert de taak in een PS-(PostScript-)fout.
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LEF-tabbladen

 

Het is mogelijk dat op LEF-tabbladen de tekst buiten het tabblad of te laag wordt afgedrukt. 
Om dit te omzeilen, gebruikt u Papierlade-uitlijning voor u tabbladen afdrukt, om ervoor te 
zorgen dat de Fiery EXP8000 de tekst op de juiste plaats afdrukt.

 

Paginavolgorde

 

Als u Fiery EXP8000-taken afdrukt naar een Velocity-server, wordt altijd de paginavolgorde 
1-N gebruikt, zelfs als u een andere paginavolgorde opgeeft via een vervangende instelling in 
Command WorkStation.

 

Out of staples (Nietjes op)

 

De Fiery EXP8000 zal geen foutmelding geven als de digitale pers geen nietjes meer heeft. Als 
dit gebeurt, raadpleegt u de boodschap op de digitale pers.

 

B4-papierformaat

 

Het B4-papierformaat wordt alleen als aangepast papierformaat op de Fiery EXP8000 
ondersteund.

 

Aantal exemplaren

 

De digitale pers geeft voor de hoeveelheid telkens één aan, ongeacht het aantal exemplaren dat 
door de Fiery EXP8000 wordt verwerkt. Daarnaast geeft Pagina’s het totale aantal 
geproduceerde pagina’s voor de taak weer. Voorbeeld: een dubbelzijdige taak van 10 pagina’s 
wordt weergegeven als vijf pagina’s.

 

Een taak annuleren

 

Het is onmogelijk om een taak te annuleren vanuit Command WorkStation als de 
Fiery EXP8000 een foutbericht weergeeft en de digitale pers niet actief is. Als u de taak 
annuleert vanuit Command WorkStation , wordt de taak niet gewist zolang het foutbericht 
niet is gewist. Om dit te omzeilen, kunt u ofwel de taak annuleren vanuit de digitale pers, 
ofwel het foutbericht wissen en vervolgens de taak annuleren vanuit Command WorkStation. 

 

Gemengde media

 

Incompatibele instellingen

 

Instellingen die bij bepaalde combinaties van gemengde media niet worden ondersteund, 
worden niet weergegeven in het printerstuurprogramma en op de interface voor gemengde 
media van Command WorkStation. Wanneer, bijvoorbeeld, Afdrukken met beeldzijde 
omlaag op Aan of op Standaardwaarde van de printer wordt ingesteld, wordt 221-330 g/m

 

2

 

 
papier niet weergegeven als een instelling voor Mediasoort.

 

Omslag

 

Druk omslagen op transparanten en zwaar papier (221-300 g/m

 

2

 

) alleen enkelzijdig af. Deze 
beperking wordt toegepast in de printereigenschappen.
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Gemengde dubbelzijdige en enkelzijdige afdruktaken

 

Indien uw taak met gemengde media zowel uit dubbelzijdige als enkelzijdige pagina’s bestaat, 
gebruik dan enkel media die ondersteund worden voor dubbelzijdig afdrukken. Gebruik 
bijvoorbeeld geen zwaar papier (221-300 g/m

 

2

 

) voor enkelzijdige omslagen indien een deel 
van uw taak dubbelzijdig wordt afgedrukt, aangezien zwaar papier (221-300 g/m

 

2

 

) niet wordt 
ondersteund voor dubbelzijdig afdrukken. Deze beperking wordt toegepast in de 
printereigenschappen.

 

Media in de digitale pers geladen

 

De digitale pers begint taken met gemengde media pas af te drukken wanneer alle voor die 
taak benodigde media in de digitale pers geladen zijn.

 

Takenlogboek

 

Het takenlogboek voor gemengde media geeft onjuiste aantallen weer voor de originelen.

 

Tabbladen

 

De tweede of derde regel van tekst op tabbladen kan worden afgekapt als het lettertype te 
groot is en de tekst te lang is voor het gebied op het tabblad.

Wanneer u tabbladmedia in de digitale pers plaatst voor een enkelzijdige taak, moet u de 
tabbladen met het eerste tabblad aan de rechterzijde plaatsen. 

De tweede en derde regel van de tekst kan buiten het tabblad worden afgedrukt als u de tekst 
180 graden roteert, centreert en met een 10-punts lettertype afdrukt. 

 

Voorbeeldweergave

 

U kunt tabbladen en blanco pagina’s toevoegen aan gemengde media en een 
voorbeeldweergave van deze toevoegingen bekijken in de Voorbeeldweergave van gemengde 
media, zonder eerst de taak te hoeven verwerken. Sla geen acht op de tekst “Ingevoegde 
tabbladen en blanco pagina’s worden in het voorbeeldvenster pas weergegeven nadat ze 
verwerkt zijn”, die wordt weergegeven in het voorbeeldvenster voor gemengde media.

 

Quick Doc Merge

 

Ondersteunde bestanden

 

Quick Doc Merge ondersteunt .ps- en .pdf-bestanden.

 

Inslag

 

Ingeslagen taken

 

Geprogrammeerde afdrukopties en dringende afdrukopties ondersteunen ingeslagen taken.

 

Impose verwijderen

 

Verwijder Impose van uw computer met behulp van Programma’s toevoegen/verwijderen.
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Inslagopmaak met 10 rijen en 10 kolommen

 

Vermijd complexe afbeeldingen als u een inslagopmaak met 10 rijen en 10 kolommen 
gebruikt. Anders zal de digitale pers mogelijk niet meer reageren. Gebruik een inslagopmaak 
met 10 rijen en 10 kolommen alleen voor eenvoudige toepassingen, bijvoorbeeld 
visitekaartjes.

 

Foutmelding in Impose

 

Impose kan een foutmelding weergeven, afhankelijk van de volgorde waarin u de opties 
opgeeft in Impose. Bijvoorbeeld, als u een taak inslaat en de opties instelt in de onderstaande 
volgorde, kunt u de taak opslaan en afdrukken:

• Rijen: 2

• Kolommen: 2

• Schaal: Passend maken

Als u echter dezelfde taak inslaat met dezelfde opties, maar ze in een andere volgorde instelt, 
geeft Impose een foutmelding weer:

• Kolommen: 2

• Schaal: Passend maken

• Rijen: 2

 

Variabele gegevens 
afdrukken (VDP)

 

Inslag van VIPP-taken

 

Als u een VDP-taak downloadt naar de blokkeringswachtrij van Command WorkStation, ze 
inslaat, voorbeeldweergave kiest en daarna wijzigingen aan de inslag aanbrengt, kunt u niet 
opgeven dat alle records uit de toepassing moeten worden afgedrukt. Als u alle records wilt 
afdrukken, moet u het veld Records leeg laten.

Als u rastergegevens uit een ingeslagen VDP-taak verwijderdt, zullen de inslaginstellingen 
eveneens worden verwijderd.

 

VDP-zoekpad

 

Als u een verkeerd VDP-zoekpad opgeeft en een VDP-taak downloadt, zal alleen de eerste 
pagina van de taak worden afgedrukt en zal de digitale pers niet reageren. In dat geval moet u 
de Fiery EXP8000 rebooten.

Het VDP-zoekpad herkent geen submappen. Om dit te omzeilen, voert u voor het VDP-
zoekpad het nauwkeurige bestandspad op het netwerk in.

 

Bestandszoekpad in Mac OS X

 

Het Bestandszoekpad wordt weergegeven onder Eigendomsgegevens in het Mac OS X-
printerstuurprogramma.
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Invalid Page Size (Ongeldig paginaformaat)

 

De Fiery EXP8000 zal geen VDP-taken verwerken met een aangepast paginaformaat dat 
buiten het bereik van aangepaste paginaformaten valt dat door de digitale pers wordt 
ondersteund.

 

Lettertypen

 

Ontbrekende lettertypen

 

De lettertypen van de digitale pers verdwijnen uit het lettertypenmenu in Microsoft Word 
nadat u een Aanwijzen & Afdrukken printerstuurprogramma hebt gemaakt. Dit gebeurt op 
een Windows 2000-computer wanneer u met het hulpprogramma Fiery Printer Delete alle 
printerstuurprogramma’s verwijdert en daarna het Fiery EXP8000-printerstuurprogramma 
opnieuw installeert.

 

Command 
WorkStation

 

PDF-bestanden dupliceren

 

Als u een bestand met minder dan 10 pagina’s naar de blokkeringswachtrij van Command 
WorkStation importeert, het dupliceert en daarna beide bestanden selecteert om te verwerken 
en te blokkeren, verschijnt een foutmelding. Om dit te omzeilen, verwijdert u de 
rastergegevens uit het eerste bestand, dupliceert u het opnieuw en kiest u verwerken en 
blokkeren.

 

Afdrukstand wijzigen

 

Als u de afdrukstand in het printerstuurprogramma wijzigt en de taak afdrukt, zult u de 
afdrukstand van de taak niet meer kunnen wijzigen vanuit Command WorkStation. 

 

Voorbeelden van bestanden bekijken

 

Bij grote bestanden kan het lang duren voordat een voorbeeld wordt weergegeven omdat 
Adobe Acrobat Distiller de bestanden eerst moet genereren.

Het kan lang duren voordat miniaturen van complexe bitmapafbeeldingen worden 
weergegeven als de Fiery EXP8000 meerdere taken uitvoert. 

Als een beheerder Acrobat installeert op een Windows XP-computer, zich afmeldt en de 
computer reboot en een gebruiker zich vervolgens aanmeldt op de computer en een voorbeeld 
van een taak probeert weer te geven in Command WorkStation, wordt een foutbericht 
weergegeven met de melding dat Acrobat niet is geïnstalleerd. 

 

Fiery Downloader

 

TIFF-bestanden downloaden

 

Als u TIFF-bestanden downloadt met Fiery Downloader, is de functie Opties niet 
beschikbaar. Om dit te omzeilen, moet u de TIFF-bestanden downloaden via Command 
WorkStation.
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Onderbreken 
indien verschillend

 

Onderbreken indien verschillend voorkomt dat een taak wordt afgedrukt indien de 
instellingen verschillen van de instellingen van de Fiery EXP8000. Als u bijvoorbeeld een taak 
afdrukt naar de afdrukwachtrij waarvoor extra zwaar gecoat papier opgegeven is, wordt de 
taak opgeschort indien de digitale pers niet wordt geladen of geconfigureerd met extra zwaar 
gecoat papier op het moment dat de taak wordt verstuurd. 

De taak met de afwijkende instellingen wordt opgeschort en de taak wordt in Command 
WorkStation rood gemarkeerd. Als u dubbelklikt op deze taak in Command WorkStation, 
wordt een foutbericht in verband met een verkeerde combinatie weergegeven. U kunt de taak 
opnieuw afdrukken wanneer de instellingen van de Fiery EXP8000 overeenkomen met de 
instellingen van de taak. 

Onderbreken indien verschillend controleert alleen op de eerste pagina van de taak of er 
verschillen zijn wanneer:

• het vereiste papier niet geladen is (geen papier, verkeerd papierformaat, correct 
papierformaat maar verkeerd medium);

• de uitvoerbestemming vol is.

Onderbreken indien verschillend onderbreekt taken niet wanneer:

• de taak wordt afgedrukt via direct afdrukken;

• de taak bestaat uit bedieningspaneelpagina’s (bijvoorbeeld, configuratiepagina, testpagina, 
lettertypenlijst).

 

Hot Folders

 

Hot Folders past geen taakbeperkingen toe tussen Taakinstellingen en Inslaginstellingen. 
Hierna volgt een lijst van opties die u 

 

niet

 

 mag wijzigen in Hot Folder-taakinstellingen 
wanneer u ook Inslaginstellingen gebruikt. 

• Dubbelzijdig afdrukken

• Afdrukstand

• 180 graden roteren

• Papierformaat

 

Tabbladen afdrukken

 

Tabbladtaken met tabbladtekst die worden verstuurd via Hot Folders moeten worden 
ingesteld op N-1 en bedrukte zijde omlaag. Er wordt geen waarschuwingsbericht weergegeven 
als u een N-1-tabbladtaak met bedrukte zijde omhoog verstuurt. In plaats daarvan wordt de 
taak afgedrukt, maar zonder de tabbladtekst op de tabbladen.

 

Verbinding maken met Fiery EXP8000-servers

 

Als u verbinding tracht te maken met een Fiery EXP8000 die niet beschikbaar is, wordt er een 
foutbericht weergegeven. Het kan echter langer dan een minuut duren vooraleer het bericht 
wordt weergegeven. 
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De installatie van Hot Folders ongedaan maken

 

Nadat u met Programma’s wijzigen of verwijderen de installatie van Hot Folders ongedaan 
hebt gemaakt, moet u de Hot Folders en alle submappen die u hebt gemaakt nog altijd 
handmatig verwijderen. 

 

Maateenheden

 

Als u vanuit Filterinstellingen een aangepast paginaformaat opgeeft in inches, is het formaat 
van de aangepaste pagina correct. De maateenheden worden echter in punten weergegeven.

 

Taakinstellingen

 

Hot Folders bevat de optie Taakinstellingen. Als Taakinstellingen niet geselecteerd is, wordt 
de taak verwerkt met de standaardinstellingen van de Fiery EXP8000. Om andere 
taakinstellingen dan de standaardinstellingen van de Fiery EXP8000 te creëren of te wijzigen, 
klikt u op de knop Definiëren. 

De standaardinstelling in Hot Folders voor alle opties die niet opgegeven zijn voor 
numerieke en bereikvelden (bijvoorbeeld Exemplaren) is Preserve Document Setting 
(Documentinstelling behouden). Wanneer voor een optie de standaardinstelling Preserve 
Document Setting (Documentinstelling behouden) wordt behouden, wordt deze instelling in 
het document gerespecteerd. 

Als u bijvoorbeeld een Hot Folder maakt en wilt dat alle taken die ernaar worden verzonden 
in vijf exemplaren worden afgedrukt en dat de mediasoort zwaar papier is, selecteer dan 
Taakinstellingen en stel Exemplaren in op 5 en Mediasoort op Zwaar. Laat alle andere 
instellingen op de standaardwaarde. De enige instellingen die door de Hot Folder-
taakinstellingen worden gewijzigd zijn het aantal exemplaren en de mediasoort. Alle andere 
instellingen blijven zoals ze waren opgegeven in het brondocument.

Als een optie echter gebruik maakt van Preserve Document Setting (Documentinstelling 
behouden) en het document geen waarde bevat voor die instelling, dan wordt de instelling 
Standaardwaarde van de printer gebruikt.

Alleen de instellingen die worden gewijzigd naar een andere waarde dan Preserve Document 
Setting (Documentinstellingen behouden) worden door Hot Folders toegepast op de taak. 
Gewijzigde selecties worden onthouden voor de volgende keer dat u terugkeert naar de 
Taakinstellingen voor die map. 

 

Geavanceerd zoeken

 

Wanneer u verbinding maakt met een Hot Folder, kunt u nu op de knop Geavanceerd 
klikken, om een IP-bereik of een subnet te kiezen om het zoeken naar een beschikbare 
Fiery EXP8000 in het netwerk te beperken. 
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Macintosh

 

PDF- of PS-bestanden opslaan

 

Wanneer u Beeldverschuiving instelt met instellingen voor dubbelzijdig afdrukken, moet u 
het bestand opslaan als PDF of PS en vervolgens het bestand afdrukken. De taak wordt 
enkelzijdig afgedrukt zonder de instellingen voor Beeldverschuiving. Als u afdrukt met het 
stuurprogramma zonder het bestand op te slaan als PS of PDF, wordt de taak afgedrukt met 
de juiste instellingen.

 

Toepassingen

 

QuarkXPress

 

Het kan zijn dat taken niet correct worden afgedrukt indien u voor het 
printerstuurprogramma de optie (

 

N

 

-op-1 Opmaak) opgeeft vanuit QuarkXPress. 

Als u in QuarkXPress 6.0 meerdere exemplaren afdrukt vanuit het printerstuurprogramma, 
zullen de exemplaren niet correct worden gescheiden. Het is bovendien mogelijk dat uw 
exemplaren als één document worden geniet. Om dit te omzeilen, moet u in Command 
WorkStation het aantal exemplaren en het nieten aanpassen.

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit QuarkXPress.

 

Corel Draw

 

Als u gemengde media hebt geselecteerd vanuit het printerstuurprogramma terwijl u in Corel 
Draw werkt, kunt u geen blanco pagina invoegen voor de laatste pagina van uw afdruktaak. 
Om dit te omzeilen, moet u het bestand rechtstreeks downloaden naar de Fiery EXP8000, de 
taak aanpassen vanuit Command WorkStation en de blanco pagina’s die u wilt invoegen 
opgeven.

De in een Corel Draw-taak geselecteerde opties Opmaak en Spiegelbeeld zullen niet worden 
weergegeven op de afdruk.

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit Corel Draw.

 

Macromedia FreeHand

 

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit Macromedia FreeHand.

 

Adobe Acrobat

 

Het wijzigen van de laatste pagina van een PDF-taak met gemengde media wordt niet 
ondersteund. Als u gemengde media hebt geselecteerd vanuit het printerstuurprogramma 
terwijl u in Adobe Acrobat 5.0.5 werkt, kunt u geen blanco pagina invoegen voor de laatste 
pagina van uw afdruktaak. Om dit te omzeilen, moet u het bestand rechtstreeks downloaden 
naar de Fiery EXP8000, de taak aanpassen vanuit Command WorkStation en de blanco 
pagina’s die u wilt invoegen opgeven.
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Adobe InDesign

 

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit Adobe InDesign.

 

Adobe PageMaker

 

Als u een geniete PageMaker-taak afdrukt en Automatisch selecteren gebruikt als de 
uitvoerbestemming, zal de taak niet worden afgedrukt. Om dit te omzeilen, moet u de 
correcte uitvoerlade opgeven wanneer u geniete PageMaker-taken afdrukt.

 

Adobe FrameMaker

 

Instellingen voor gemengde media werken niet correct wanneer u een FrameMaker-document 
afdrukt.

Er wordt mogelijk een foutbericht weergegeven wanneer u afdrukt vanuit Mac OS 
FrameMaker. U mag dit bericht negeren. Het bestand zal correct worden afgedrukt.

Als u in FrameMaker meerdere exemplaren afdrukt vanuit het printerstuurprogramma, zullen 
de exemplaren niet correct worden gescheiden. Het is bovendien mogelijk dat uw exemplaren 
als één document worden geniet. Om dit te omzeilen, moet u in Command WorkStation het 
aantal exemplaren en het nieten aanpassen .

 

Help

 

Helpbestanden

 

De helpbestanden voor de Fiery-hulpprogramma’s zijn ontwikkeld voor Microsoft Internet 
Explorer v5.5 en hoger. Als u andere browsers, bijvoorbeeld Safari, of vorige versies van 
Internet Explorer gebruikt, wordt de help mogelijk niet correct weergegeven.

Met Microsoft Internet Explorer op een Windows XP-computer met Service Pack 2 worden 
de helpbestanden mogelijk niet of niet correct weergegeven in de volgende situaties:

• Als uw browser een pop-upblokkeertoepassing gebruikt, kan deze de helpbestanden 
blokkeren. In dit geval moet u de pop-upblokkeertoepassing tijdelijk uitschakelen om het 
helpbestand te kunnen weergeven.

• Als in uw browser de geavanceerde Internet-optie voor het weergeven van meldingen over 
scriptfouten is ingeschakeld, verschijnt mogelijk een waarschuwingsvenster voordat de 
pagina van het helpbestand wordt weergegeven. U kunt dit waarschuwingsvenster 
vermijden door de optie “Melding van elke scriptfout weergeven” op het tabblad 
Geavanceerd in het dialoogvenster Internet-opties uit te schakelen.

• Er kan ook een waarschuwingsbericht worden weergegeven in de statusbalk, maar deze 
fout heeft geen invloed op de inhoud van het helpbestand.
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