Új irányt szab a nyomdaiparnak a Xerox

Az akár száz oldal per perc nyomtatási
sebességgel működő, kitűnő képminőséget kínáló és számos automatizált megoldással felszerelt Xerox Versant™ 2100
nyomdagépet azzal a szándékkal fejlesztette a vállalat, hogy a nyomdák valódi
előnyt biztosító berendezéssel bővíthessék
a kínálatukat a személyre szabott
nyomtatványok piacán.
Az automatizált színkezelési rendszerrel rendelkező Xerox Versant™ 2100 felbontás tekintetében messze továbbmegy a szokásos elvárások
teljesítésénél. Az új Ultra HD felbontás,  amely jelenleg egyedülállónak számít a dokumentumkezelési iparágban, harmonikus színátmeneteket,
élesebb képeket, szövegeket és grafikákat biztosít
a felhasználóknak. A berendezés nagyobb preci-
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zitást garantál a renderelési folyamat során is.
A Xerox EX és EX-P Print Server 10 bitig skálázható 1200 × 1200 dpi felbontása 300 százalékkal
több színárnyalatot tud megjeleníteni, mint a jelenlegi standard, a 600 × 600 dpi-s, 8 bites megoldás. A képminőség magas színvonalára pedig
az alacsony olvadáspontú EA száraz festék a biztosíték, amely folyamatos igénybevétel mellett is
egyenletesen viszi fel a színeket a felületre.
A Xerox Versant™ 2100 flexibilisen működtethető, a legkülönfélébb nyomtatási feladatok beállításai gyorsan elvégezhetőek a szoftveres alkalmazásai – Xerox EX, EX-P 2100 és a
Xerox FreeFlow ® Print Server – révén. Az sem
okoz gondot, ha a hagyományostól eltérő felületeket akarunk megnyomni vele, mivel poliésztert, vinylt, illetve egyéb speciális médiákat is könnyedén kezel.

A berendezést a Xerox szakemberei különböző
opcionális megoldásokkal látták el (Xerox Free
Flow® Core, XMPie® StoreFlow), amelyek gondoskodnak róla, hogy az előkészítő lépésektől,
az optimalizált feladatmegoldásokon keresztül,
a professzionális utómunkafázisokig minden

művelet zökkenőmentesen, az erőforrásokkal
való takarékoskodás maximális figyelembevételével menjen végbe. A Xerox Stock Library
Manager segítségével a felhasználó könnyedén
és akár előre megadhat új papírbeállításokat.
Az esetleges meghibásodások pedig gyorsan
kiküszöbölhetőek a Xerox Connect Advantage
Services bekapcsolásával, amely számos problémát proaktívan megold az alapos és széles körű
diagnosztikai technológiai háttérnek köszönhetően.
A Xerox Versant™ 2100 a magas szintű technikai megoldások mellett további hasznos támogatást is nyújt: a felhasználók a Xerox’s Profit
Accelerator® Digital Business Resources háttéranyagainak használatával olyan információkhoz juthatnak hozzá, amelyekkel még eredményesebben menedzselhetik a hozzájuk beérkező
megrendeléseket.

Életre kelti a nyomatokat a Xerox
A Xerox most debütáló fejlesztésével messze túllép a nyomtatás hagyományos keretein. A Free
Flow® Digital Publisher-megoldás a dokumentumok elérhetőségét és felhasználhatóságát kiterjeszti a digitális csatornákra is. A vállalat
– együttműködve a GTxcel-lel – olyan alkalmazást biztosít, amellyel a nyomtatott anyagok többek közt videóval, képekkel vagy éppen internetes hivatkozásokkal egészíthetőek ki és tehetőek
közzé a világhálón. A kibővített tartalomszolgáltatás célja az érdeklődés felkeltése, az erősebb érzelmi hatás és a részletesebb információk átadása.
A Xerox automatizált munkafolyamat szoftvere, a FreeFlow Core segítségével a FreeFlow®
Digital Publisher alkalmas arra, hogy a felhasználók saját elképzeléseik szerint összeállítsák egy
dokumentum offline és online verzióját. Utóbbi esetében az intuitív grafikus kezelőfelületen
keresztül könnyedén, gyorsan kivitelezhető a
print változat digitális „átalakítása”. Az alkalmazás előnye, hogy éppúgy használható kisebb
nyomdai szolgáltatóknál, mint a professzionális
nyomdai munkák kivitelezőinél.
A FreeFlow® Digital Publisher által létrehozott digitális dokumentumok mobilra is optimalizálhatóak, és azonnal letölthetőek az Apple

iTunes-ból, a Google Playből, illetve az Amazon
App Store-ból. Ugyanakkor minden online dokumentum esetében szabályozható a hozzáférés, és lehetőség van utánkövetésre is. A beépített
mérőeszközök révén folyamatosan monitorozható az adott publikáció olvasottsága, megismerhető a kattintások pontos száma vagy az elérés
által generálható bevétel.
A FreeFlow® Digital Publisher már Magyarországról is elérhető.
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