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Bem-vindo e Parabéns, 

 

Se você for um iniciante em cores digitais ou já estiver entregando trabalhos essencialmente em cores, o Servidor de 
Impressão Xerox

®
 FreeFlow

®
 é avançado, simples e possui software inteligente que o ajudará a concluir o trabalho. 

O Servidor de Impressão Xerox
®

 FreeFlow traz a mais sofisticada combinação de fluxos de trabalho de escritório e 
produção com a versão 9.0. Além disso, fornece recursos em nível de produção como o gerenciamento de filas 
robusto e o suporte para o Mecanismo de Impressão Adobe PDF, enquanto usa todos os recursos que a máquina 
tem para oferecer.  

Do usuário ocasional ao operador dedicado, a Interface do Usuário (IU) é fácil de usar e pode ser personalizada 
para suportar a maioria das atividades que você realiza. Com as alterações de último minuto realizadas sem esforço 
na IU em nível de página, trabalho ou fila, o Servidor de Impressão Xerox

®
 FreeFlow Print consegue obter sempre 

excelentes resultados com facilidade. 

O suporte para o Servidor de Impressão Xerox
®

 FreeFlow Print está disponível na IU do Servidor de Impressão 
Xerox

®
 FreeFlow. Informações adicionais disponíveis em www.xerox.com nos links Suporte / Suporte e Drivers. 

Drivers de impressão disponíveis para download a partir do site da Xerox nos links Suporte / Suporte e Drivers. 

Para obter assistência adicional, entre em contato com o representante Xerox local. Disponibilize seu número de 
série da impressora. 

Atenciosamente, 

 

Sua Equipa Xerox 

 

http://www.xerox.com/

