
De Xerox® FreeFlow® Print Server voor het Xerox® 
CiPress® 500/325 Productie Inkjet Systeem
Alles wat u nodig hebt om grote volumes af  
te drukken

De Xerox® FreeFlow Print Server voor CiPress® 
is gebaseerd op een industrie-standaard 
architectuur die u naadloos in uw huidige 
workflow kunt integreren, wat u een optimaal 
open platform voor Automated Document 
Factory (ADF)-omgevingen verschaft. 

Houd uw workflow. Gebruik uw vakkennis.
Dankzij de open architectuur kunt u werken met beproefde industrie- 
standaard interfaces; dit geeft u toegang tot gegevens die u helpen 
met het tracken en meten van de productiviteit om uw workflow te 
optimaliseren. U kunt zowel losblad als rotatieve workflows eenvoudig 
beheren en onderhouden, met betrouwbare en beproefde prestaties 
worden zelfs uw meest complexe opdrachten verwerkt.

Opwindende nieuwe mogelijkheden
Met een schaalbare RIP kunt u de complexiteit van uw data en de 
printersnelheid afstemmen. Parallel rippen over meerdere computers 
optimaliseert uw printserver om op nominale snelheden te presteren. 
De FreeFlow Print Server ondersteunt Job Messaging Format (JMF) 
'natively' (zonder conversies) om gemakkelijk te integreren met de 
veeleisende printworkflows van tegenwoordig.

Meer opties voor maximale flexibiliteit
Om u nog meer flexibiliteit te geven, kunt u kiezen uit drie 
verschillende configuraties voor de hardware van de printserver, 
namelijk Base, Upgraded en Peak. Kies de printserverconfiguratie  
die voor uw workflow de beste prestatie oplevert, en stel de 
configuratie eenvoudig op de nieuwe prestatie-eisen in wanneer  
uw workload verandert.

De voordelen die u nodig hebt om te slagen
•	 Integratie: Tweerichtingsommunicatie maakt een complete end-

to-end, gesloten-lusoplossing mogelijk. IntegratedPLUS-oplossingen 
van de softwarepartners van Xerox zorgen ervoor dat uw systemen 
naadloos samenwerken.

•	 Productiviteit: De schaalbare RIP helpt u meer opdrachten te 
produceren, terwijl de native ondersteuning van gegevensstromen 
het tijdrovende converteren van gegevens voorkomt. 

•	 Flexibiliteit: Ondersteunt native gegevensstromen zoals IPDS™, 
PDF, PostScript®, en Xerox® VIPP®. Dankzij de industrie-standaard 
interfaces kunt u met veel verschillende software-opties integreren 
en communiceren. 

•	 Kleurconsistentie: Xerox® ConfidentColour-technologie geeft 
u betrouwbare, voorspelbare en consistente prestaties in alle 
gegevensstromen.
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Specificaties Xerox® FreeFlow® Print Server voor Xerox® 
CiPress® 500/325 Productie Inkjet Systeem

(Alle specificaties zijn per apparaat gedocumenteerd tenzij anders aangegeven.)

Hardware/platforms 
(dubbelzijdige configuratie)
•	 Toepassingsserver: 1
•	 RIP-servers: 6, 10 of 14 (36 tot 84 RIP's)
•	 Videoservers: 6

ConfidentColour-technologie
•	 Eenvoudige tot geavanceerde 

kleurbeheerprogramma's
 – Simpele kleurbeheercontrole via de 

gebruikersinterface
 – Intuïtieve steunkleureditor
 – Robuste TRC-editor

•	 ICC- en DeviceLink Workflow-ondersteuning
•	 Selectie van rendering intent op basis van 

kleurruimte en objecttype
•	 Geoptimaliseerde RGB- en 

steunkleuremulatie
•	 Met PANTONE®-licentie en 

steunkleurafstemming
•	 PANTONE PMS en PANTONE Goe™-

ondersteuning 
•	 Kleurenemulaties: 

 – GRACoL®, SWOP®, Fogra en Japan Colour
•	 Ondersteuning van kleurbeheerinfo 

afkomstig uit AFP/IPDS™-gegevensstromen

Productiviteit en workflow
•	 Parallelle RIP-architectuur verwerkt 

meerdere pagina's tegelijk
•	 Geavanceerde opslagtechnologie RIP over 

alle servers
•	 Volledig gelijktijdige ontvangst, selectie, 

verwerking en afdruk van opdrachten
•	 Adobe® PDF Print Engine 
•	 Ondersteunt Live Transparency met 

steunkleuren
•	 Adobe-gecertificeerde rendering 
•	 Native JDF/JMF voor opdrachtverzending, 

tracking en workflow-integratie
•	 FreeFlow Remote Print Server voor het 

beheren van meerdere printers op afstand
•	 Randverbetering verfijnt tekst 
•	 Systeem back-up en herstellen
•	 Configuratie back-up en herstellen

Connectiviteit en Client 
ondersteuning
•	 Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
•	 Native JDF/JMF 
•	 Verzending via browser via HTTP en HTTPS 
•	 Opdrachtverzending en systeemstatus via IPP 

 

•	 TCP/IP: Ondersteuning voor IPv4 en IPv6 
(dual mode)

•	 LP/LPR en socketverzending
•	 DHCP

Gegevensstromen
•	 Adobe PostScript (DSC-compatibiliteit 

vereist) Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 
1a, 3, 4

•	 Native IPDS-rendering
•	 Xerox® VIPP®

Beveiligingsvoorzieningen
•	 Vier systeembeveiligingsprofielen
•	 Volledig aanpasbare 

gebruikersbeveiligingsprofielen:
 – Onafhankelijke in-/uitschakeling van 

protocollen
 – Instellingen voor optionele 

versleutelingsalgoritmen
 – In-/uitschakelen van USB-

opslagapparaten
 – In-/uitschakelen van schrijven naar CD/

DVD
•	 Versleutelde opdrachtverzendmodi
•	 Secure Socket Layer (SSL)

 – SHA 256/512-codering
•	 IPSec betwerk-codering

 – 3DES Block en SHA1-codering
•	 Filtering van adressen die toegang hebben 

tot de apparatuur
•	 Aangepast toegangsbeheer voor 

opdrachtbeheerfuncties (naleving van PCI 
en PII)

•	 Configuratie van sterke wachtwoorden en 
het verlopen van wachtwoorden 

•	 SNMPv3-beveiligingsconfiguratieprogramma
•	 IPSec-beveiligingsconfiguratieprogramma

Afmetingen/gewicht
Physical Rack System-afmetingen (allemaal 
Peak configuraties):
•	 Hoogte: 199,8 cm
•	 Breedte: 60 cm
•	 Diepte: 120 cm 

Geschat gewicht print server configuratie:
•	 Enkelzijdig – 363 kg
•	 Dubbelzijdig – 585 kg
Normal Rack-gewicht en vereiste ruimte:
•	 Vereiste ruimte aan de achterkant en van 

boven voor toegang wegens onderhoud: 
91,4 cm

•	 Vereiste luchtstroom voor linker- en 
rechterkant: Geen (front-to-back koeling)

Voeding
Totaal maximum: 
•	 Spanning – 220 VAC
•	 Stroom

 – Enkelzijdig – 45 Amps; Dubbelzijdig –  
88 Amps

•	 Voeding
 – Enkelzijdig – 9.9 kW/u; Dubbelzijdig – 

19.4 kW/u

Geheugen/capaciteit/cache
•	 Toepassingsserver:

 – DVD+/-RW SATA-station
 – 1 x 300 GB 10.000 omw/min 2,5-inch 

SAS vaste schijf
 – 16 GB RAM

•	 RIP-server:
 – 1 x 300 GB 10.000 omw/min 2,5-inch 

SAS vaste schijf
 – 32 GB RAM

•	 Videoserver:
 – 1x 300 GB 10.000 omw/min 2,5-inch  

SAS vaste schijf
 – 32 GB RAM

Omgevingsvereisten
•	 Luchtkwaliteit

 – Vaste deeltjes (omgevingslucht )  
 – Minder dan 1 mg/m3

•	 Matti spec: EHS-707 (hoorbare 
geluidslimieten) Maximale niveaus zijn als 
volgt:

 – Sluimerstand 63 dBA
 – Doorlopend printen 68 dBA
 – Impuls 76 dBA

•	 Temperatuur ruimte: 15,6–29,4˚C
•	 Vochtigheid ruimte: 20–80%

Goedkeuring
Voldoet aan resp. overtreft de volgende 
vereisten:

•	 Veiligheid – UL 1950, CSA C22.2 Nr. 950, 
TUV EN 60950

•	 RFI/EMI – FCC klasse A, DOC Class A, EN 
55022 klasse A, EN 61000-3-2

•	 Immuniteit – EN 50082-1
•	 CE-keurmerk

www.xerox.com
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