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Innledning
Velkommen til versjonsdokumentet for utskriftsserveren Xerox CX, drevet av
Creo-fargeserverteknologi, for skriveren Xerox Color 550/560. Dette dokumentet
beskriver generell informasjon, begrensninger, kjente problemer og tips om
CX-utskriftsserver.

Hva inneholder dette versjonsdokumentet
Versjonsdokumentet inneholder følgende deler:

• Generelt inneholder generell informasjon om denne versjonen
av CX-utskriftsserver.

• Begrensninger lister begrensningene i denne versjonen av CX-utskriftsserver.
• Kjente problemer beskriver kjente problemer i denne versjonen
av CX-utskriftsserver.

• Bruke programvaren for CX-utskriftsserver inneholder tips om bruken
av programvaren for CX-utskriftsserver.

Skrive ut dette dokumentet
Endre papirstørrelsen slik at du kan skrive ut dette dokumentet på en hvilken
som helst skriver.
1.

Åpne PDF-filen i Adobe Acrobat.

2.

Velg Skriv ut på Fil-menyen.
Dialogboksen Skriv ut vises.

3.

Velg ønsket papirstørrelse, for eksempel A4 eller Letter.

4.

Velg Tilpass til utskriftsområde eller Krymp til utskriftsområde i listen
Sideskalering.
Merk: Oppføringene i listen Sideskalering varierer i henhold til versjonen
av Adobe Acrobat.

5.

Klikk på OK.
Dette dokumentet skrives ut på ark i A4- eller Letter-format.
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Generelt
Denne delen inneholder generell informasjon om programvaren for
CX-utskriftsserver.
Hvis du vil ha mer informasjon om status for forbruksvarer, kan du finne meldinger
i PC-grensesnittet for skriveren Xerox Color 550/560, for eksempel heftebehandler
full, avfallsflaske, korotroner osv.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut blandede dokumenter,
kan du lese Skrive ut blandede dokumenter på CX-utskriftsserveren for Xeroxfargeskriveren (734-01102A-NO Utg. A).
Imposition Power Kit krever programvareinstallering fra DVDen. Du finner
instruksjoner i Visuell referansehåndbok.

Innhold i programvaresettet
Programvaresettet inneholder tre DVDer (DVD 1, DVD 2 og DVD 3). Hver DVD
beskrives nedenfor.

DVD 1
DVD 1 inneholder operativsystemet Microsoft Windows XP Professional med
en tilpasset meny for installasjon av CX-utskriftsserver på nytt. DVDen er
datert 12. mai 2010.

DVD 2
DVD 2 inneholder programvaren for CX-utskriftsserver (konfigurasjonsfiler,
PPD-filer, skriverdrivere og verktøy). CX-utskriftsserver er testet med
antivirusprogrammet McAfee VirusScan 8.5 for Windows XP Professional
for servere.

DVD 3
DVD 3 inneholder verktøyene samt kunde- og servicedokumentasjonen. DVDen har
både Macintosh- og Windows-partisjoner, og kan installeres på begge plattformene.
Du kan kopiere brukerhåndboken til en klientarbeidsstasjon som har en DVD-RWstasjon, og sende dem til en skriver for utskrift.

Generelt
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Oppstart
Den riktige oppstartssekvensen er følgende: Slå på skriveren Xerox 550/560,
og slå deretter på CX-utskriftsserver.

Installasjon
Du må koble til en skjerm, et tastatur og en mus eller bruke en ekstern
skrivebordstilkobling når du skal sette den opp første gang.

Installere med en svitsj
Anbefalt konfigurasjon for tilkobling mellom skriveren Xerox 550/560
og CX-utskriftsserver for at det skal fungere med EIP-PROGRAMMER
er beskrevet nedenfor.
Med denne nettverkskonfigurasjonen kan du bruke all EIP-funksjonalitet (fordi
skriveren er koblet direkte til nettverket), og utføre skjermkalibrering og ekstern
skanning med Creo-fargeserveren.

1.

Koble CX-utskriftsserver til svitsjen med en vanlig nettverkskabel.

2.

Koble skriveren til svitsjen med en vanlig nettverkskabel.

Merk: Ingen krysskabling er nødvendig.

3.

Konfigurer skriveren til å bruke en dynamisk IP-adresse basert på DHCP.

4.

Kontroller at du har tilgang til både skriveren og CX-utskriftsserver med
relevante IP-adresser.

5.

Velg Innstillinger fra Fil-menyen i CX-utskriftsserver.
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6.

Velg Nettverksoppsett under Administrator i Innstillinger-vinduet.

7.

Velg Oppgi skriverens IP-adresse, skriv inn skriverens IP-adresse, og klikk
på Koble til.

8.

En melding vises når tilkoblingen er opprettet.

9.

Trykk på Oppdater maler i programmet Nettverksskanning. Kontroller at listen
over maler er oppdatert, og at det ikke er noen indikasjoner på feil på LCDen.

Installere uten en svitsj
Det er også mulig å bruke den gamle konfigurasjonen, dvs. uten svitsj, med bare
CX-utskriftsserveren koblet til nettverket og skriveren koblet til nettverksadapteren
for CX-utskriftsserveren.

1.

Konfigurer skriveren til å bruke en statisk IP-adresse (100.100.100.101),
delnett 255.255.255.252.

2.

Velg Innstillinger fra Fil-menyen i CX-utskriftsserveren.

3.

Velg Nettverksoppsett under Administrator i Innstillinger-vinduet.

4.

Velg Ingen svitsj tilkoblet, og klikk på Bruk.

Generelt
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Støtte for EIP med svitsj (inkludert)
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Administratorhåndboken for
Xerox 550/660 (701P50980).

Adobe PDF Print Engine 2.0
CX-utskriftsserver støtter den opprinnelige PDF-arbeidsflyten. Denne arbeidsflyten
behandler PDF-filene i det opprinnelige programmet med Adobe PDF Print Engine
(APPE). APPE RIP sikrer at komplekse design og effekter, herunder
gjennomsiktighet, reproduseres raskt og korrekt.
Du kan velge alternativer for opprinnelig PDF-arbeidsflyt i jobbparametervinduet
under Tjenester > Arbeidsflyt.

Følgende alternativer finnes:

• Av – (standardinnstilling) Bruker alltid CPSI RIP (også for PDF-filer).
• Tvunget modus på – Bruker alltid APPE RIP for opprinnelige PDF-filer.
Alle andre filtyper behandles med CPSI RIP.

• Smart modus på – Aktiverer smartmodusalgoritmen. Denne algoritmen
bestemmer om en PDF-fil krever den opprinnelige PDF-arbeidsflyten, og bruker
den da i henhold til resultatet. PDF-filer med gjennomsiktighet og overtrykk
krever for eksempel den opprinnelige PDF-arbeidsflyten. Tekstfiler uten
gjennomsiktigheter krever ikke den opprinnelige PDF-arbeidsflyten. Når en
PDF-fil ikke krever den opprinnelige PDF-arbeidsflyten, brukes CPSI RIP.
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En ny avmerkingsboks er også blitt tilgjengelig i jobbparametervinduet, nemlig
Bruk innebygd ICC-profil. En av fordelene med å bruke den opprinnelige PDFarbeidsflyten er at PDF-filen inneholder alternativer for fargebehandling, for
eksempel innebygde kildeprofiler. Når du merker av for Bruk innebygd ICC-profil,
bruker CX-utskriftsserver PDF-fargeprofilene for hvert objekt. Hvis noen av eller alle
elementene ikke har noen profil, brukes standardprofilene. Som standard brukes
kildeprofilen og målprofilen som velges i jobbparametervinduet, med den
opprinnelige PDF-arbeidsflyten.
Merk: I noen tilfeller vil ikke resultatene for CPSI RIP og APPE RIP være identiske.

Noen av bildekvalitets og fargealternativene i jobbparametervinduet kan bare
brukes når du arbeider med den opprinnelige PDF-arbeidsflyten. Du kan vise
en liste over disse alternativene i området Opprinnelig PDF-arbeidsflyt.

Begrensninger
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Begrensninger
I denne delen finner du en liste over begrensningene i programvaren for
CX-utskriftsserver.

Generelt
• Hvis du åpner den elektroniske hjelpen eller et av læreprogrammene
i programvaren for CX-utskriftsserver, og så åpner arbeidsområdet,
er hjelpen og læreprogrammene skjult bak arbeidsområdet.

• Hvis du velger Ingen i parameteren Fargesett når du har valgt et av
fargesettalternativene, går ikke parameteren tilbake til standardinnstillingen.

• Hvis brukerdisken er full, vises en melding om at jobben mislyktet
i behandlingskøen, uten noen indikasjon på at disken er full.

• Xerox Xpresso- og SNMP-proxyene for skriveren Xerox Color 550/560
støttes ikke.

• PPD-filen inneholder ikke hele listen over jobbparametre. Du må
installere skriverdriverprogrammet for å arbeide med alle alternativene
i jobbparametervinduet.

Opprinnelig PDF-arbeidsflyt
• Alternativet Kjør umiddelbart kan ikke brukes med den opprinnelige
PDF-arbeidsflyten.

• Alternativer for opprinnelig arbeidsflyt er ikke tilgjengelige via
skriverdriverprogrammet.

• Opprinnelig PDF-arbeidsflyt støtter bare CMYK-arbeidsflyt.
• Følgende alternativer vil ikke bli brukt i opprinnelig PDF-arbeidsflyt:


PDF-optimalisering



Grafikkvalitet høy



Bruk beskyttede CMYK-verdier



Bruk beskyttede RGB-verdier



Bruk beskyttede grå-verdier



CMYK automatisk fargetilpasningsmetode (bytt til Relativ)



RGB automatisk fargetilpasningsmetode (bytt til Perseptuell)



Del inn i hefter



Skrifterstatning
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Kjente problemer
• Diagnosevinduet åpnes ikke, og sitter fast på test-DLLer.
• I Mac-OSet tilordnes antall eksemplarer i Acrobat til antall sider
i CX-utskriftsserver.

• En fil sendt med PS-optimalisering kan ikke behandles.
• Ingenting skjer når du dobbeltklikker på kalibreringsikonet, og veiviseren for
kalibrering åpnes ikke. Du må deretter starte programmet på nytt for å åpne
veiviseren for kalibrering.

• To linjer med brettemerker på den ene siden av bildet mangler.
• Strekkode hjørnemerker skrives ikke ut når Duplo DSF-2000 eller DC-645
er valgt.

• Når CX-utskriftsserver starter, skrives testsiden ut fra skuff 1 når riktig papir
er lagt inn i en annen skuff.

• CX-utskriftsserver gjenoppretter ikke tilkoblingen etter en 127-211-feil. Etter en
skriverfeil må du slå både skriveren og CX-utskriftsserver av og på igjen.

• Hvis du installerer programvare på nytt og konsekvent får en feilmelding etter
DVD 2, åpner du Diskbehandling i Windows og kontrollerer om Disk 1 (partisjon)
er satt til grunnleggende eller dynamisk. Hvis den er satt til grunnleggende,
konverterer du den til dynamisk.

Bruke programvaren for CX-utskriftsserver
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Bruke programvaren for CXutskriftsserver
Denne delen inneholder tips om bruk av programvaren for CX-utskriftsserver.

Generelt
Skrifterstatning er slått av som standard
Du kan hindre at en jobb mislykkes pga. manglende skrifter ved å merke av for
Bruk skrifterstatning i jobbparametervinduet.

Gallop
Med Gallop kan du starte utskrift av en lang jobb, vanligvis VDP, mens jobben
fremdeles behandles. Gallop-parameteren brukes vanligvis for store eller
komplekse jobber som tar lang tid.

Skrive ut
Administrasjonsside
Hvis du velger å skrive ut en administrasjonsside med Z-brett på halvt ark,
skrives administrasjonssiden ut på et Z-brettet halvt ark.

Fortsett utskrift
Velg Fortsett utskrift hvis du har avbrutt en jobb, eller fått feil feilmelding fra Xerox
Color 550/660-skriveren slik at jobben ble avbrutt. Enkelte situasjoner kan kreve at
du sender jobben til CX-utskriftsserver på nytt.
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