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Xerox FreeFlow Makeready
®

®

Geavanceerde prepress, sterk vereenvoudigd.
Uw mogelijkheden, sterk vergroot.

®

U hoeft minder tijd meer te besteden
aan het bewerken en voorbereiden
van opdrachten voordat deze naar de
printer gaan.
Krachtige prepressmogelijkheden maken het u gemakkelijk. Xerox® FreeFlow®
Makeready® is een krachtig prepressprogramma waarmee uw arbeidsintensieve
bewerkingen kunnen worden gestroomlijnd en u korte metten maakt met
complexe opdrachten.
Met gebruik van paginaprogrammering op basis van “what you see is what you
get” (WYSIWYG), documentsamenstelling door middel van slepen en neerzetten
en wijzigingen/bewerkingen die tot op het laatst kunnen worden doorgevoerd, kunt
u met FreeFlow® Makeready® zelfs de meest complexe documenten gemakkelijk
en op efficiënte wijze voorbereiden op digitaal afdrukken. En u kunt het resultaat
voordat u nog maar één pagina hebt afgedrukt, eerst op uw beeldscherm bekijken.
FreeFlow® Makeready® stelt u in staat om elektronische en papieren documenten
eenvoudig te combineren voor het creëren van een unieke bestands- en
afdrukstroom. Het biedt u tevens flexibiliteit: het systeem is volledig geïntegreerd
met Xerox® DocuMate®-scanners, maar u kunt ook rechtstreeks scannen vanaf uw
Xerox®-productiepers of multifunctionele apparaat.

Stroomlijn uw workflow met FreeFlow® Makeready®.

Invoer
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Scannen

Makeready®

Productieafdrukken

Onbeperkte mogelijkheden voor
scaninvoeraansluitingen
FreeFlow® Makeready® is compatibel
met bepaalde TWAIN-compatibele,
Xerox® DocuMate®-scanners en maakt
hierdoor toepassingen als geavanceerde
beeldverwerking en automatische
beeldverbetering mogelijk, waarmee
superieure kwaliteit wordt bereikt.
TWAIN-scannen resulteert in consistente
kwaliteit en betrouwbare invoer met
behulp van de meegeleverde TWAINdriver die speciaal werd ontwikkeld voor
FreeFlow® Makeready® – in tegenstelling
tot andere prepress-oplossingen die
gebruik maken van drivers van derden.
U kunt verwerkte opdrachten zelfs
automatisch van de printserver laten
ophalen of bestaande Adobe® PDFbestanden automatisch importeren.

Nu zelfs nóg krachtiger met
externe scantechnologie
Met behulp van extern scannen
gebruikt u FreeFlow® Makeready®
met scanners die zijn ingebouwd
in de Xerox®-productiepersen en
Xerox® multifunctionele apparaten
voor het genereren van gescande
invoer voor productie-opdrachten.
Als uw afdruksysteem beschikt
over een ingebouwde scanner, kunt
u opdrachten terugbrengen naar
FreeFlow® Makeready® of ophalen

bij de printerserver. Dit elimineert
de noodzaak voor een extra losse
scanner op uw productiewerkvloer
en maakt het gemakkelijk voor u
om allerlei verschillende soorten
opdrachten te creëren en produceren,
van cursuspakketten tot complexe
cursushandleidingen en meer.
Als aanvulling op het op traditionele
wijze vastleggen van beelden met Xerox®
DocuMate®-scanners hebt u nu dus nóg
een handige mogelijkheid om tijdens
de prepressfase gescande content in uw
opdracht op te nemen. Extern scannen
vanaf uw Xerox® productieprinter of
multi functional met geïntegreerde
scanners – met behulp van Windows-of
apparaatopties via het Xerox® Extensible
Interface Platform (EIP) – biedt u meer
keuze en controle over de gescande
content.

Eenvoudige bewerking van
documenten
Met de FreeFlow® Makeready®
WYSIWYG-interface bekijkt u
PDF's op het scherm voordat u ze
afdrukt. Met geïntegreerde Adobe®
beeldbewerkingsmogelijkheden kunt
u bewerkingsverzoeken in een laat
stadium snel en eenvoudig verwerken.
Prepressfuncties als een “elektronische
lichttafel” zorgen voor een nauwkeurige
pagina-tot-pagina- en schoon-en-weer-

registratie, waardoor u tijd kunt besparen
en voorkomen dat de opdracht met,
kostbare, fouten naar de printer
wordt verzonden.
Daarbij komt ook nog dat u hardcopy en
elektronische documenten gemakkelijk
kunt combineren: pagina's toevoegen,
verwijderen, verplaatsen en roteren,
tabbladen en tabbladaantekeningen
toevoegen, inclusief de geautomatiseerde
aanmaak van tabbladen met gebruik van
de bladwijzers die zich al in uw
PDF bevinden.
Breed scala aan printers. Eén
consistente workflow. FreeFlow®
Makeready® ondersteunt afdrukken
via Windows. WYSIWYG-opdrachten
kunnen naar digitale kleurenprinters en
zwart/wit-printers van Xerox® worden
verzonden, het grootste portfolio printers
in de branche. U kunt opdrachtkaarten
zelfs opslaan om alle opdrachten
die naar uw Xerox®-printers worden
verzonden bij elkaar te houden, waardoor
het herdrukken van uw opdrachten
eenvoudiger wordt.
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Creëer complexe documenten in een
handomdraai
Verhoog de productiviteit
met snelle, eenvoudige en
nauwkeurige bewerkingen
FreeFlow® Makeready® is voorzien
van een slepen en neerzettenfunctionaliteit en beschikt over
documentbewerkingsmogelijkheden
waarmee tijd kan worden bespaard,
zoals automatische tabbladen met
tabbladaantekeningen en extra
documentbeveiliging met Speciality
Imaging Text-effecten. Makeready biedt
uw operators de instrumenten die ze
nodig hebben om iedere opdracht, van de
meest eenvoudige opdracht tot zelfs de
meest complexe opdracht, aan te kunnen.
Accepteert een breed scala aan
bestandstypen die voldoen aan
de industrienorm, zoals Adobe®
PostScript®, PDF, EPS, TIFF, JPEG en
meer. Bereik een hoge productiviteit
in een echte PDF-workflow met
uitgebreide mogelijkheden om
documenten te bewerken en
klaar te maken voor verzending.
Geavanceerde programma's
ondersteunen gemengde
paginaformaten en papiersoorten,
waarbij de oorspronkelijke PDFeigenschappen worden gehandhaafd.

A

Bekijk de effecten van uw
opdrachtinstellingen voordat
u gaat afdrukken. FreeFlow®
Makeready® bundelt de documentprepressactiviteiten in een
eenvoudige, intuïtieve WYSIWYGinterface om het aantal fouten
te verminderen, tijd te besparen,
processen te stroomlijnen, het
uitvoeren van proefopdrachten
eenvoudiger te maken en
opdrachten gemakkelijker te kunnen
programmeren.

B

Maak tabbladen op eenvoudige
wijze aan met automatische
tabbladaantekeningen. De
productiviteit en nauwkeurigheid
worden aanzienlijk verbeterd, aangezien
de tabbladen bijna nooit meer
geprogrammeerd hoeven te worden.

C
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Zie uw opdrachtveranderingen
automatisch gereflecteerd in
de opdrachtkaart. U hoeft de
opdrachtkaart niet bij te werken:
zodra u de pagina‘s hebt versleept en
neergezet, tabbladen hebt bijgewerkt
en al uw andere opdrachtbewerkingen
hebt voltooid, configureert FreeFlow®
Makeready® de opdrachtkaart
automatisch met uw meest recente
wijzigingen. Dit bespaart kostbare tijd
als u klaar bent om af te drukken.

Doe meer met gemak
• Voeg variabele gegevens toe en
maak uw documenten waardevoller
met het eenvoudig te gebruiken
samenvoeg- en labelsysteem.
Verhoog de winstgevendheid
van uw drukwerkactiviteiten met
hoogwaardige, gepersonaliseerde
documenten die eenvoudig te
produceren zijn.
• Voeg beveiliging toe aan uw
documenten en tegelijkertijd ook
creatieve elementen, met gebruik
van Speciality Imaging Text-effecten,
inclusief:

–– GlossMark®: alleen zichtbaar als
glans onder schuine belichting
–– Correlation Mark: te zien door deze
te “ontcijferen” met een gecodeerd
transparant vel
–– MicroText Mark: te zien door deze
te vergroten; wordt wazig of zelfs
volledig onleesbaar wanneer deze
MicroText wordt gekopieerd
–– Breng voor een volledige lijst een
bezoek aan xerox.com/digitalprinting/print-solutions/secureprinting
• Bewerk uw afdrukopdrachten
met meer gemak. U kunt
documentpagina's verwijderen,
verplaatsen en dupliceren, blanco
pagina's toevoegen en zelfs gescande
en elektronische pagina's combineren.
• PDF-pagina's bewerken. Voeg
watermerken, paginanummers,
kopteksten en voetteksten toe. U
kunt ook afbeeldingen binnen een
PDF- pagina bewerken, inclusief het
aanbrengen van beeldverbeteringen
door middel van verscherpen, roteren
en bijsnijden.

Veelgestelde vragen over Xerox
FreeFlow Makeready
®

V.	Waarom heb ik FreeFlow®
Makeready® nodig?
A.	
Er worden steeds meer digitale

opdrachten ingediend dan ooit
tevoren. Met FreeFlow® Makeready®
kunt u documenten efficiënt en
effectief voorbereiden in bijna elk
mogelijke, in de sector geaccepteerde
standaard bestandstype voor het
produceren van heldere, schone,
geformatteerde afdrukken. Het
vermogen om bestanden snel
en gemakkelijk te bewerken en
bij te werken, plus het eenvoudig
toevoegen van beveiligingsfuncties
en andere elementen, besparen
u tijd, inspanning en geld in een
gestroomlijnde workflow. Zo wordt
FreeFlow® Makeready® onmisbaar in
uw bedrijfsvoering.

®

®

V.	Word ik met FreeFlow®
Makeready® gedwongen om
te werken met RDO's (Raster
Document Objects)?
Helemaal niet. Met behulp van
A.	

FreeFlow® Makeready® werkt u met
gemak in een PDF-workflow, zonder
dat u hiervoor hulpprogramma's van
derden nodig hebt. U creëert wel een
RDO-bestand met Makeready®, maar
kunt dit bestand gemakkelijk als PDF
uitvoeren. Voor Makeready® hoeft u
geen aanvullende mogelijkheden toe
te voegen.

V.	Is FreeFlow® Makeready®
niet gewoon een
scanprogramma?
Het is zoveel meer dan dat.
A.	

FreeFlow® Makeready® is een
krachtig prepressprogramma dat u
kunt gebruiken ter voorbereiding van
documenten op digitaal afdrukken,
waarbij scannen al dan niet deel van
het proces uitmaakt. Sterker nog,
aangezien het zowel elektronische als
gescande invoer accepteert, wordt
FreeFlow® Makeready® vaak gebruikt
zonder gescande invoer.

5

De krachtigste oplossingen in de industrie.
Onze krachtige en geïntegreerde “Automate & Simplify” strategie is opgenomen in elk onderdeel van ons aanbod aan
workflowoplossingen. Zo zorgen we dat u meer krijgt dan slechts hulpprogramma's. U krijgt hulpprogramma's + intelligentie.
En u krijgt resultaten.
Categorie

Voordeel

Oplossingen

Opdrachtbeheer

Het automatiseren van processen in uw volledige printervloot om te zorgen dat
de opdrachten uw digitale winkel binnenkomen en uitgaan, is essentieel voor
de productiviteit. Met snellere doorlooptijden en minder ruimte voor fouten zult
u meer werk aan kunnen nemen en uw bedrijf kunnen uitbreiden.

Xerox® FreeFlow® Core
Xerox® FreeFlow® Output Manager

Web to Print

Maak uw diensten beter toegankelijk en breidt uw bereik uit door uw bedrijf op
het web toe te voegen, zodat klanten hun opdrachten overal vandaan en op elk
gewenst moment met behulp van een handig online portaal, kunnen indienen.

XMPie® PersonalEffect®
StoreFlow™

Prepress

Bespaar tijd en geld door het automatiseren van arbeidsintensieve prepress-taken.
Basisopmaak, programmering van tabbladen, zelfs vereenvoudigd kleurbeheer kan
worden bereikt door automatisering.

Xerox® FreeFlow® MakeReady®

Publicaties met
variabele gegevens

Publicatie met
meerdere media
(multi-channel)

Voeg wat extra's toe voor uw klanten door personalisering te gebruiken voor het
creëren van gerichte, relevante aanknopingspunten die waardevolle response
genereren en uw klanten de gewenste resultaten bieden.
Voeg waarde toe voor uw klanten met gepersonaliseerde, consistente berichten die
worden afgeleverd via meerdere communicatiekanalen.
Het leveren van interessante communicatie via verschillende kanalen, waaronder
drukwerk, e-mail, web, mobiel en video, creëert een betere betrokkenheid en
interactieve ervaring voor klanten, en zorgt dat uw berichten worden opgemerkt.
De Xerox® multi-channel direct marketing oplossingen maken het mogelijk dat
u tegelijkertijd multi-aanraak- en multi-kanaalcommunicaties ontwikkelt en rijke
media toevoegt om waarde en impact te vergroten.

Xerox® FreeFlow® Express to Print
Xerox® FreeFlow® VI Suite
XMPie® uDirect®
XMPie® PersonalEffect® Print
Xerox® FreeFlow® Digital Publisher
XMPie® PersonalEffect®
eMedia Cloud
XMPie® PersonalEffect®
TransMedia™
XMPie® Circle™
XMPie® uDirect® Video
Xerox® FreeFlow® Print Server

Printerservers en
controllers

Optimaliseer de kracht van uw printer met state-of-the-art kleurbeheer en
geautomatiseerd opdrachtbeheer. Gemakkelijk te gebruiken, enorm productief en
tegelijkertijd een gegarandeerde kwaliteit van uw drukwerk, telkens weer.

Geïntegreerde
oplossingen

Optimaliseer de productiviteit van uw digitale drukkerij van begin tot eind met
op unieke wijze geïntegreerde Xerox oplossingen en die van onze strategische
partners.

Afwerkoplossing van Xerox®
IntegratedPLUS

Vertrouw erop dat u uw klanten zeer tevreden zult stellen en uw inspanningen zult
stroomlijnen met consistente kleuren, keer op keer.

Xerox® IntegratedPLUS Automated
Colour Management

Consistente, nauwkeurige en herhaalbare kleur waar u op kunt bouwen. Dit is
slechts een greep uit de kwaliteiten die uw klanten eisen wanneer het gaat om
digitaal kleurendrukwerk. Wij maken het u gemakkelijk om aan elk van deze
uitdagingen te voldoen met uw expertise en kleurbeheermogelijkheden.

Xerox® MatchAssure

Personalisering

Oplossingen die speciaal zijn aangepast of ontworpen om aan uw specifieke eisen
te voldoen.

Op maat gemaakte oplossingen
voor individuele klanten met
unieke vereisten.

Professionele
diensten

U krijgt advies over oplossingen waarvoor configuratie, integratie, training en
expertise nodig is met het oog op afstemming aan uw specifieke omgeving.

Expertise over het volledige
spectrum van workflowoplossingen

Kleurbeheer

EFI® Fiery® Digitale Print Server

Xerox® IntegratedPLUS Automated
Colour Management

Aanvullende
diensten
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Specificaties van Xerox® FreeFlow® Makeready®
Software

Minimale systeemvereisten

Ondersteunde scanners

Software-toepassingen die zijn
meegeleverd met FreeFlow® Makeready®:
• Scan en Print
• Scanner Support
• File Manager
• FreeFlow® Administration Tool
• File Conversion Tool
• FreeFlow® Print Manager – Advanced
Print Path
• Hot Folder
• Printerstatus
• Printer administratie
–– Registered Printer List Locator
–– Printer Registration
–– Network Agent
–– Security Certification

Voor FreeFlow® Makeready® hebt u
een serverplatform nodig dat aan
de volgende minimumspecificaties
moet voldoen om optimaal te kunnen
functioneren:
• Processor: Intel® Core Duo 2.0 GHz
of beter
• Systeemgeheugen: 4 GB
• Besturingssysteem:
–– Microsoft® Windows® 7 Ultimate,
Professional, of Enterprise (32- en
64-bits)
–– Microsoft® Windows® 8.x Pro of
Enterprise (32- en 64-bits)
• Harde schijf: Schijf 1 (station C):
160 GB SATA 7200 RPM
• Videocapaciteit: videocontroller
(gebaseerd op AGP of PCI) met
128 MB RAM
• Ethernetcapaciteit: 100/1000 MB/sec
• Scherm: CRT- of LCD-monitor
• Invoerapparaten: Toetsenbord en muis
• Randapparatuur: DVD-station
• Adobe® Acrobat® Professional

Direct scannen
• Volledig geïntegreerd met bepaalde
Xerox® DocuMate®-scanners
(compatibel met TWAIN 1.9 of hoger)

Opties
• Set Labeling/Data Merge
• Copyright Clearance Management
Service (alleen in de VS en Canada)
• MicroText Mark, GlossMark® en
Correlation Specialty Imaging Fonts

Extern scannen
• Twee mogelijkheden voor extern
scannen:
–– Scannen wordt ondersteunt vanaf
Xerox productieprinters en multi
functionele printers waarop het
zogenaamde Extensible Interface
Platform (EIP) is ingeschakeld,
met versie 2.5 en hoger, zodat u
rechtstreeks naar PDF kunt scannen
–– U kunt Windows® Image Acquisition
(WIA) gebruiken voor het ophalen
van beelden vanuit het gebruikte
scansysteem met behulp van een
eigen Microsoft®-scandriver
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