
Xerox Nuvera® 100/120/144 EA 
Produkčný systém
Predstavte sa v tom najlepšom svetle

Xerox Nuvera™ 100/120/144 EA  
Produkčný systém  
Prehľad 



Kvalita tlače, ktorá vaše publikum 
ohromí 

S produkčným systémom Xerox Nuvera® 100/120/144 EA môžete očakávať 
výnimočný výstup a dobrú návratnosť investície pri každej aplikácii, ktorú 
vytvoríte. Ponúka všetky funkcie, ktoré potrebujete na profesionálne dokončenie 
každej úlohy: vynikajúcu kvalitu čiernobielej tlače, tri vysoko efektívne rýchlosti 
(100, 120 a 144 strán za minútu), výkon, produktivitu, modularitu a široké 
možnosti voliteľného dokončovacieho spracovania.

Budovanie spoločnosti so 
všestrannou čiernobielou tlačou
Skvelé obrázky nemožno ničím nahradiť – sú to 
prvé, čo si vaši zákazníci okamžite všimnú,  
a zaistia vám dlhotrvajúci dobrý dojem. Vďaka 
spojeniu progresívnej technológie čiernobielej 
tlače a technického spracovania zameraného 
na zákazníka ponúka systém Xerox Nuvera® EA 
kvalitu, ktorá konkuruje ofsetovej tlači. 

Inovatívny EA toner 

Pre vysokú kvalitu tlače systému je kľúčovým 
faktorom toner s jemnými čiastočkami EA 
(Emulsion Aggregation): 

 Vytvára jemné linky s maximálnou úrovňou •	
detailov, ostrý text, polotóny a sýte 
a jednoliate čierne plochy. 

 Vytlačené stránky majú hladký, matný povrch •	
podobný ofsetovej tlači. 

 Jemný rozptyl, obvykle spojený s čiernobielou •	
digitálnou tlačou, je transparentný, takže 
aj tie najjemnejšie čiary sú úplne ostré. 
Obrázky sú zreteľné a čisté. 

 Vďaka vysokej výťažnosti je dosiahnutá dlhšia •	
prevádzka pri produkčnej tlači bez pozornosti 
alebo zásahov obsluhy pri výmene tonera/
developera. 

 EA toner priateľský k životnému prostrediu •	
dosahuje lepšiu distribúciu menších čiastočiek 
a má tak za následok vyššiu kvalitu s menším 
množstvom tonera na stránku.

Dlhšia prevádzka bez nutnosti obsluhy vám 
ušetrí čas 

Toner a developer sú unikátne skombinované 
do jedinej veľkoobjemovej nádobky, čo prináša 
tieto kľúčové výhody: 

 Menej časté výmeny tonera – priemerná •	
výťažnosť je až 210 000 výtlačkov na 
zásobník.

 Maximálna doba prevádzky bez dozoru – •	
pridajte voliteľný systém druhého zásobníka 
s tonerom. 

 Dlhšia doba prevádzky bez odstávok – •	
výmena tonera pri prevádzke. 

Získate vynikajúce rozlíšenie v čistom 
prostredí 

Systém Xerox Nuvera® EA vám ponúka 
najvyššie rozlíšenie čiernobielej tlače zo 
všetkých digitálnych produkčných systémov, 
ktoré sú v súčasnosti na trhu. 

Ripovanie v rozlíšení 1200 × 1200 dpi •	

Tlač v rozlíšení 4 800 × 600 dpi •	

 Polotónový raster s rozlíšením 85, 106, 125 •	
a 156 lpi zaručuje plynulé odtiene sivej, 
realistickejšie obrázky a ostrejšie detaily.

 Unikátne cyklónové čistenie tlačovej jednotky •	
automaticky odstraňuje toner, prach 
a čiastočky papiera a vytvára tak ideálne 
prostredie pre konzistentne ostrý text, obrázky 
a fotografie.
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Vynikajúce prekreslenie 
obrazu so širokou 
škálou odtieňov sivej 

Rovné linky s hladkými, 
rovnomernými 
krivkami 

Tmavé a rovnomerné 
čierne plochy 

Ostrý, vysoko detailný 
text

Jemné linky a odtiene 

Špičkové detaily 
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Registrácia TELER udržuje listy 
na svojom mieste 
Dosiahnete špičkovú aktívnu registráciu obrazu 
(max. ± 0,65 mm) a sútlač pri obojstrannej 
tlači (max. ± 0,65 mm), ktorá spĺňa alebo 
prekračuje všeobecné normy publikačnej 
tlače. Registrácia TELER (Translating Electronic 
Registration) presne ovláda polohu každého 
listu papiera podľa obrazu na fotovalci  
a rýchlosť každého listu prechádzajúceho 
dráhou papiera. Tým zaisťuje, že každý list je 
pri nanášaní obrazu v správnej polohe.

Médiá vhodné pre vaše aplikácie 
Môžete si vybrať z rozsiahlej ponuky tlačových 
materiálov na splnenie požiadaviek vašej 
aplikácie a rozšíriť tak možnosti vašich aplikácií, 
aj o natierané hárky veľkých formátov. 
Očakávajte nepretržitú vysokú kvalitu tlače 
na obľúbené natierané i nenatierané médiá, 
ako je bežný papier, vizitkové materiály, 
papier na obálky, indexové karty, ofsetový 
a recyklovaný papier, priehľadné fólie, 
pauzovací papier, štítky, rozraďovače s uškami, 
samoprepisovacie materiály a predtlačené 
formuláre.

Optimálne rovné listy, nech už ste 
kdekoľvek 
Optimálne rovné listy vystupujúce z nášho 
tenkého automatizovaného rozšíreného 
modulu pre veľké formáty médií (SEM) 
umožňujú vyššiu kvalitu tlače a bezproblémový 
priebeh tlače, bez ohľadu na prostredie vašej 
produkčnej tlače: 

 Kvalita médií je optimalizovaná, čo •	
zaručuje vysoký výkon alternatívnych 
downstreamových finišerov.

 Obsluha zariadení môže jemne nastaviť •	
automatizované ovládacie prvky alebo 
pristupovať k funkcii „manuálneho 
potlačenia“ pre kompenzáciu pri snahe 
o zníženie tepla a vlhkosti v prostredí 
produkčnej tlače. Tým je zaistené dosiahnutie 
optimálneho vyrovnania listov.

 Pracuje v zhode s knižnicou médií •	
a automaticky sa prispôsobuje vlastnostiam 
používaného média.

Spoľahlivá produktivita pre vás 
Ponúkame tieto voliteľné doplnky na zaistenie 
maximálnej doby prevádzky vášho zariadenia 
Xerox Nuvera® 100/120/144 EA bez odstávok. 

Priama komunikácia so servisným 
strediskom

Tieto zariadenia predstavujú inteligentné 
systémy, ktoré sa môžu pripojiť do vašej 
siete a nahlásiť akékoľvek poruchy, hneď ako 
vzniknú. Táto informácia je odoslaná na PDA 
vášho servisného technika (CSE). Váš CSE 
už bude vedieť o poruche ešte predtým, než 
príde k vám. To znamená, že technik už príde 
pripravený s potrebnými náhradnými dielmi, 
čím sa skracuje doba odstávky stroja.

Integrovaný program údržby Xerox 
Nuvera® Productivity Plus (XPP) 

Služba Xerox Nuvera® Productivity Plus (XPP) 
je inovatívny program údržby zameraný na 
zákazníka, ktorý vám uľahčuje diagnostiku 
a výmenu mnohých pravidelne menených 
položiek. Umožňuje vám zvýšiť produktivitu 
a objem tlače a efektívne spravovať kvalitu 
– a pritom zamedziť servisným zásahom 
v každej pracovnej zmene. K dispozícii sú dve 
verzie programu, XPP Basic a XPP Advanced. 
Môžete si vybrať, ktorá je pre vás najlepšia, 
podľa úrovne účasti, ktorá vám vyhovuje. 

„Hodnoty kapacity a pracovného 
zaťaženia týchto zariadení sú 
neskutočné. Spoločnosť Xerox odporúča 
mesačné zaťaženie od 1 do 1,5 milióna 
strán na strojoch Nuvera 100 a 120  
a 2 milióny strán mesačne na stroji 
Nuvera 144. Spoločnosť uvádza, že  
tieto modely sú schopné potlačiť až  
4,3 miliónov strán. Na modeloch 200 
a 288 dosahuje hodnota mesačného 
zaťaženia až 6 a 7,8 miliónov strán 
mesačne. Iba pár používateľov dokáže 
využiť takto vysokú kapacitu. Spoločnosť 
Xerox uvádza, že plne dôverujú odolnosti 
týchto strojov.“

- Better Buys for Business

Produkčný systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA so serverom FreeFlow®, rozšírenou hustotou rastra, dodatočným prekladaním, inline 
stohovaním a zošívaním a s priamym pripojením k jednotke Xerox Tape Binder pre páskou viazané knihy a manuály 

Ponuka vzdialeného servisu 
Xerox® prInteractSM

Vzdialený servis je ponúkaný prostredníctvom 
zabezpečeného online spojenia medzi 
technikmi spoločnosti Xerox a vaším 
zariadením Xerox Nuvera® EA. Pomocou tohto 
spojenia môžeme rýchlo reagovať na vaše 
servisné potreby a umožňuje nám: 

 jednoduchý prístup k dátam zariadenia na •	
poskytovanie odporúčaní v reálnom čase 
a pomoc pri optimalizácii celkového výkonu;

 automatické generovanie presných odpočtov •	
stavov počítadiel pre každý deň s nástrojom 
MeterAssistant®
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Vyberte si zo širokej škály voliteľného príslušenstva, ktoré produkčný systém 
Xerox Nuvera® 100/120/144 EA prispôsobí potrebám vašej spoločnosti, 
prostrediu a zákazníkom. Od podávania po dokončovacie spracovanie - ide 
o modulárny systém, ktorý si vytvárate sami. 

Možnosti prispôsobenia 

Voliteľné funkcie skenovania 
Môžete očakávať zvýšenú produktivitu, 
pretože Xerox Nuvera EA obsahuje voliteľne 
integrovaný skener. Ponúka špičkovú kvalitu 
obrazu (600 x 600 dpi) a výkon dvoch 
skenovacích hláv. Relatívne malý rozmer 
skenovacieho poľa každej hlavy umožňuje 
využiť obidve hlavy.

Produktivita - 120 obrazov za minútu•	

Kvalita obrazu - 600 × 600 dpi •	

 Spoľahlivosť - originálne dokumenty •	
prechádzajú podávačom iba raz, zamedzuje 
sa tak opotrebovaniu a možným zásekom.

Možnosti podávania 
Systém Xerox Nuvera® EA vám ponúka skvelé 
možnosti manipulácie s médiami: 

 Zásobníky médií spoliehajú na technológiu •	
podtlakového podávania papiera. Táto 
technológia riadená procesorom  
a využívajúca informácie z knižnice médií 
zaisťuje spoľahlivé podávanie a podporuje 
médiá s vyššou gramážou a natierané 
hárky. Listy oddeľujú vzduchové nože, aby 
nedochádzalo k nesprávnemu zavedeniu. 

 Technológia Tiltatron podporuje tlač zákaziek •	
s integrovanými kartami, napr.: DocuCard®. 
Systém s prirodzenou inteligenciou informuje 
nakladače papiera, keď je potrebné použiť 
väčší prítlak a keď by vzduchové nože mali 
zvýšiť intenzitu, a vykonáva ďalšie činnosti, 
aby poskytoval vysoko intuitívny  
a produktívny proces manipulácie s médiami. 

 Médiá môžete doplňovať bez prerušenia •	
úlohy a výrazne tak zvýšiť nepretržitú 
produktivitu.

Vyberte si z nasledujúcich jednotiek na 
podávanie voľných hárkov. Môžete ich používať 
nezávisle, spoločne alebo v kombináciách, 
ktoré vám vyhovujú: 

Štandardná jednotka na podávanie voľných 
hárkov 

Štyri zásobníky, kapacita 5 800 listov.•	

 Vytvárajte viac hodnotných aplikácií s dlhšou •	
dobou prevádzky bez zásahov, keď ich 
potrebujete, a produkujte pôsobivé úlohy 
na vyžiadanie.

Veľkokapacitný podávač voľných hárkov 
pre veľké formáty 

Dva zásobníky, kapacita 3 200 listov .•	

 Ideálna alternatíva, keď chcete používať •	
veľkoformátové médiá až do formátu  
320 × 470 mm.

Poznámka: Do vašej konfigurácie môžete pridať 
až dve vyššie uvedené jednotky v ľubovoľnej 
kombinácii a zvýšiť tak kapacitu až na 
11 600 listov s až ôsmimi miestami výstupu. 

Zariadenie na podávanie z kotúča  
DocuSheeter™ NV s voliteľným zariadením 
na otáčanie média 

 Pripája sa k štandardnej jednotke na •	
podávanie voľných hárkov.

 Môže znížiť náklady na papier, obmedziť •	
zásahy obsluhy a pridať až päť hodín 
naberania z kotúča v prostredí produkčnej 
tlače. Pritom stále poskytuje prístup  
k zásobníkom médií pre viac miest výstupu.
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Voliteľné príslušenstvo na tlač 
a spracovanie úloh 
Do zariadenia Xerox Nuvera® EA je integrovaný 
výkonný RIP server Xerox FreeFlow® na 
maximálne využitie priestoru. Všetky obmeny 
systému obsahujú štandardnú tlačovú 
jednotku. Ponúkame vám tri skutočne 
produktívne rýchlosti: 100, 120 alebo 144 strán 
za minútu. RIP server FreeFlow je k dispozícii  
v štandardnej alebo profesionálnej verzii.

Štandardná verzia 

 Základné možnosti workflow vrátane jednej •	
fronty a jednoduchej manipulácie s médiami. 

 Jednoducho ovládateľné grafické užívateľské •	
rozhranie. Umožňuje obsluhe jednoducho 
spravovať viac tlačových úloh z viacerých 
front. Z ovládacieho panelu môžete 
vykonávať podržanie, prerušenie, nátlač, 
preprogramovanie a presmerovanie úloh 
a maximalizovať tak produktivitu tlačovej 
jednotky. 

Hustota rastra 125 lpi. •	

Profesionálna verzia 

Profesionálnu verziu získate, keď  
ku štandardnému RIP serveru FreeFlow® 
pridáte ľubovoľný z nasledujúcich doplnkov 
na prispôsobenie vášmu workflow a zvýšenie 
konektivity k mainframovým aplikáciám: 

 Široká škála dátových tokov podporovaných •	
v ich natívnych jazykoch (Adobe PostScript®, 
PCL, PDF, TIFF, ASCII, LCDS a IPDS a formáty 
personalizovaných dát ako prekladač 
FreeFlow® VI Interpreter (VIPP®) a PPML), bez 
nutnosti konvertora alebo prevádzača.

 Sada na zvýšenie produktivity podporujúca •	
produkčné funkcie ako viac front a rozsiahla 
knižnica 250 médií.

 Sada na zvýšenie kvality tlače ponúkajúca •	
širšiu škálu hustoty rastra od 85 lpi po 156 lpi.

Voliteľné prekladače 
Prekladanie farebných obálok, vkladov alebo 
špeciálnych médií môžete s našimi jednotkami 
na dodatočné prekladanie zvýšiť hodnotu 
a celkový dopad vášho tlačového výstupu: 

Jednotka na dodatočné prekladanie 
Štyri zásobníky, kapacita 5 800 listov •	

Veľkokapacitný modul na prekladanie 

Dva zásobníky, 3•	  200 veľkoformátových listov 

Poznámka: Toto voliteľné príslušenstvo môže 
systém vybaviť celkovo až 12 miestami výstupu 
a kapacitou 17 400 listov (tri jednotky  
na podávanie voľných hárkov a jedna jednotka 
na prekladanie).

Dokončovacie spracovanie
Vyberte si zo širokej škály inline i externých 
voliteľných profesionálnych finišerov, tak od 
nás, ako aj od popredných výrobcov v odbore. 
Toto voliteľné príslušenstvo je navrhnuté tak, 
aby spĺňalo vaše požiadavky: 

od stredných po vysoké náklady;•	

zložité dokumenty;•	

náročné prostredia.•	

Xerox Nuvera - programovanie 
flexibilnej rýchlosti - funkcia, 
ktorá vychádza v ústrety vašim 
požiadavkám
Funkcia programovania flexibilnej rýchlosti 
tlače stroja Xerox Nuvera vám umožňuje 
dočasne upgradovať váš stroj Xerox Nuvera EA 
a zvýšiť rýchlosť tlače stroja tak, aby zvládol 
požiadavku na tlač. Napríklad, premeňte váš 
stroj Xerox Nuvera 100 EA na model Xerox 
Nuvera 120 EA na dobu 30, 60 alebo 90 dní. 
Na konci tohto obdobia môžete voliteľne 
znova upgradovať na ďalších 30, 60 alebo  
90 dní alebo vrátiť váš tlačový systém na 
pôvodnú kapacitu. 

Ak máte Upgradujete na

Xerox Nuvera 100 EA 
Produkčný systém

Xerox Nuvera 120 EA 
Produkčný systém 
alebo Xerox Nuvera 
144 EA Produkčný 
systém

Xerox Nuvera 120 EA 
Produkčný systém

Xerox Nuvera 144 EA 
Produkčný systém
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Dokončovacie spracovanie môže vaše aplikácie vyzdvihnúť, alebo im uškodiť. 
Produkčný systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA vám ponúka mnoho spôsobov, 
ako spracovať váš výstup – a vytvárať kvalitné, pôsobivé aplikácie priamo tam,  
kde potrebujete.

Dokončovanie vašich úloh s eleganciou 

Naši partneri vám ponúkajú 
tie najlepšie zariadenia na 
dokončovacie spracovanie v odbore 
Ponúkame vám voliteľné príslušenstvo na 
dokončovacie spracovanie, ktoré potrebujete 
na profesionálne dokončenie vašich úloh. 
Spojili sme sa s výrobcami súčasných 
najlepších dokončovacích zariadení 
a príslušenstva, od zariadení na tvorbu brožúr, 
zariadení pre lepenú väzbu V2, cez prekladače, 
stohovače, zošívačky, až po zariadenia na 
krúžkovú väzbu a ďalšie. To zahŕňa výrobky od 
uznávaných lídrov v odvetví, ako je zariadenie 
na dierovanie GBC Fusion Punch II, zariadenie 
na tvorbu brožúr C.P. Bourg BDFx Booklet 
Maker s rovným chrbtom, zariadenie na tvorbu 
brožúr Xerox SquareFold® a ďalšie.

Môžete si vybrať napríklad 
z nasledujúceho príslušenstva: 
Profesionálny multifunkčný finišer 

pre prostredie so strednými nákladmi, •	

 umožňuje stohovanie, zošívanie, skladanie •	
a tvorbu brožúr V1.

Profesionálny multifunkčný finišer Plus 

 ponúka všetky výhody profesionálneho •	
multifunkčného finišera a navyše

dierovanie 2/4 otvorov pre šanóny a •	

 prekladanie farebných obálok s kapacitou •	
200 listov pre zvýšenie hodnoty dokumentov 
za zlomok ceny farebnej tlače.

Poznámka: Rozšírený modul pre veľké formáty 
médií nie je zahrnutý v konfiguráciách 
s profesionálnym multifunkčným finišerom 
alebo profesionálnym multifunkčným finišerom 
Plus a nie je s nimi kompatibilný. Tieto 
špecifické konfigurácie finišera podporujú iba 
nenatierané hárky. 

Jednotka základného finišera 

pre prostredie produkčnej tlače •	

ponúka zošívanie a stohovanie až 3 000 listov •	

Jednotka základného finišera Plus 

Ponúka všetky výhody základného finišera 
a navyše: 

 príhodný bočný výstup vám umožňuje •	
integrovať základné inline dokončovacie 
spracovanie s ďalšími finišermi; 

 spolu s jednotkou základného finišera •	
podporuje samostatné dvojité finišery, ktoré 
dokážu stohovať až 6 000 listov, a ponúka 
možnosť vyprázdňovania finišera pri 
prevádzke, čím zaisťuje vyššiu kapacitu tlače 
bez prerušenia; 

 možno používať v tandeme, čo vám •	
umožňujú dve základné jednotky finišera Plus 
pre ešte väčšie rozšírenie kapacity. 

Jednotka základného finišera  
– Direct Connect (BFM-DC)

Ponúka všetky výhody jednotky základného 
finišera Plus a hladko s ním spolupracuje, 
a navyše pridáva výhodu architektúry 
Document Finishing Architecture (DFA), čo je 
vaša brána k alternatívnym inline finišerom. 
Jednotka BFM-DC ponúka priame pripojenie 
k finišerom s centrálnou registráciou, ako 
je jednotka pre páskou viazané knihy 
a manuály Xerox Tape Binder, zariadenia 
C.P.Bourg (Watkiss) PowerSquare™ 200, CEM 
DocuConverter™ a ďalšie.
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Najnovšie doplnky pre možnosti 
in-line spracovania
Plockmatic Pro 30 Booklet Maker

Dokáže jednoducho vyprodukovať rôzne •	
druhy letákov v jednom nepretržitom 
procese.

Navrhnuté na podporu produkčnej tlače.•	

Zvládne spracovať gramáže papiera od  •	
64 g/m2 do 250 g/m2 vo formátoch A4, A3 
a SRA3.

Voliteľná jednotka pre plochý chrbát •	
vyrovná chrbát brožúry V1 na vzhľad väzby 
V2.

Voliteľne možno pridať predtlačené predné •	
a zadné farebné obaly na vytvorenie 
odolných a neprehliadnuteľných katalógov, 
užívateľských návodov, školiacich príručiek, 
a pod.

Duplo DBM-5001

Pracuje in-line spolu so systémom Xerox •	
Nuvera 100/120/144 EA a umožňuje 
kompletnú tlač na spadávku a vytváranie 
širokej škály aplikácií na vyžiadanie.

Jednoducho ovládateľné vďaka •	
najmodernejšiemu zhromažďovaciemu 
systému, šijacím hlavám Hohner, tlačidlu  
na nastavenie a tlačidlu na prepojenie.

Šijacie hlavy Hohner pre vysokú záťaž •	
zaisťujú nepretržitú a spoľahlivú produkciu.

Štyri možnosti šitia vám umožňujú •	
produkovať brožúry so štyrmi stranami 
na list.

Umožňuje veľkú flexibilitu a pohodlie tak pre •	
objemné ako aj pre kratšie zákazky či dotlač.

Dokáže spracovať médiá gramáže  •	
od 80 - 300 g/m2 vo formáte 120 x 170 mm  
až 356 - 500 mm.

  

Multifunkčný 
profesionálny 
finišer Plus

Xerox® DS3500 
Stacker

GBC® 
eBinder 200™

Xerox® Tape Binder GBC® FusionPunch® II 
s odsadzovacím stohovačom

C.P. Bourg BDFx 
Booklet Maker  
s Square Edge

Watkiss/
PowerSquare™ 200

Xerox® DB120-D 
Document Binder

Veľkokapacitný 
zásobník 
Xerox® 
DS5000 

Plockmatic Pro 30 Booklet 
Maker (k dispozícii iba pre model 
100/120/144)

LaserMate® LM-15

C.P. Bourg Book Factory 
s orezom CMT 330 3 Knife Trim

Duplo DBM-5001

Jednotka 
základného 
finišera 

Jednotka 
základného finišera 
Plus 

Jednotka 
základného finišera 
– Direct Connect 
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Produktivita je na dosiahnutie dobrej návratnosti investície do vášho 
zariadenia kľúčová. Produkčný systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA, riadený 
RIP serverom FreeFlow®, vám ponúka vynikajúcu kvalitu tlače a maximálnu 
potrebnú produktivitu. S týmto systémom sa môžete tešiť z vynikajúcich 
možností riadenia úloh. Okrem toho ponúka flexibilitu a slobodu pri práci  
v mnohých sieťových prostrediach a umožňuje tak vytváranie aplikácií 
zaisťujúcich rast spoločnosti na mnohých zariadeniach. 

Produktivita: viac práce za kratší čas 

Čo prináša RIP server FreeFlow®  
vašej spoločnosti 
RIP server FreeFlow® zvyšuje produktivitu  
a efektívnosť vašej spoločnosti a predovšetkým 
jej profitabilitu mnohými spôsobmi, napríklad: 

 súbežným príjmom/ripovaním/tlačou úloh •	
pre efektívnu produkciu stoviek malých úloh 
alebo úloh s personalizovanými dátami  
s tisícmi položiek z databázy zákazníkov;

 tlačou a opätovnou tlačou na vyžiadanie •	
s jednoduchými ovládacími prvkami pre 
náhľad, úpravy, sadzbu, skúšobnú tlač, 
prerušenie, preprogramovanie  
a presmerovanie úloh;

 pokročilými nástrojmi na zabezpečenie •	
umožňujúcimi individuálne alebo skupinové 
nastavenia;

 odosielanie úloh takmer odkiaľkoľvek, vrátane •	
počítača, komerčných workflow publikačnej 
tlače. Odosielanie dát z mainframových 
systémov a architektúr klient/server, XML/
databáz/vstupu vo formáte ASCII alebo 
jednoducho z diskov DVD, CD alebo dokonca 
prenosných zariadení s rozhraním USB.

 odosielanie úloh pripravených na tlač do •	
dopredu nastavených priečinkov Hot Folder 
pre jednoduchú, automatickú tlač.

 Automatizovaný report o úlohe (job •	
ticketing) a prispôsobená workflow pre úlohy 
prostredníctvom až 250 programovateľných 
front s minimálnymi zásahmi obsluhy.

 Používajte knižnicu médií na zvýšenie •	
efektívneho využitia médií.

 Ušetrite na nákladoch za školenia a zvýšte čas •	
prevádzky bez odstávok – známe rozhranie  
a workflow sú prispôsobené novému prístupu 
„jediného školenia“.

 Ideálny pre prostredie publikačnej (vysoká •	
kvalita tlače a rýchlosť) i transakčnej tlače 
(pohotovo spracováva viac dátových tokov).

Plynulé workflow: jednoduchšie pre 
vašu spoločnosť, jednoduchšie pre 
vás 
Sada Xerox FreeFlow® Digital Workflow je 
navrhnutá tak, aby vás jednoducho previedla 
všetkými fázami správy vašich úloh, od 
vytvorenia po finálny výstup. Táto sada 
voliteľných riešení, integrujúca sa do systému 
Xerox Nuvera® EA, vám umožňuje rozšíriť, 
zautomatizovať a zjednodušiť vaše aktuálne 
workflow a zvýšiť tak produktivitu a vyťažiť  
z vašej investície maximum.

Automatické udržiavanie stavu 
spotrebného materiálu
S voľbou automatického doplňovania 
spotrebného materiálu umožňuje systém 
Xerox Nuvera® EA automaticky objednávať 
potrebný spotrebný materiál, hneď ako 
to bude potrebné. Táto funkcia môže byť 
súčasťou servisnej zmluvy. Náš chytrý systém 
Xerox Nuvera EA je vybavený inteligenciou, 
ktorá umožňuje spočítať, kedy dôjde  
k vytlačeniu určitého počtu pixlov a potom 
odošle signál prostredníctvom vašej siete 
do spoločnosti Xerox a vykoná objednávku 
nutne potrebného spotrebného materiálu. My 
zaistíme, aby ste mali k dispozícii všetko to, čo 
potrebujete na udržanie vášho stroja v tlači, 
čím dochádza ku zvýšeniu vašej produktivity 
a pomáhame vám tiež zamerať sa na vaše 
dôležité obchodné aktivity.
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Produkčný systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EAQ s profesionálnym RIP serverom FreeFlow®, integrovaným 
skenerom, rozšírenou hustotou rastra, dodatočným prekladaním, inline stohovaním a šitím 

Voliteľný doplnok FreeFlow® Funkcia Čo pre vás zaisťuje 

FreeFlow® Web Services Internetový portál s nepretržitou prevádzkou 
spájajúci vašu tlačiareň so zákazníkmi.

Vaši zákazníci môžu odkiaľkoľvek bezpečne odosielať nové 
zákazky a opätovne objednávať už existujúce po internete 
(alebo intranete). 

FreeFlow® Process Manager Automatizuje bežné pre-pressové činnosti vašej 
tlačiarne.

Vedľa bezdotykového workflow môžete spracovať viac úloh 
rýchlejšie, s menšími nákladmi, a maximalizovať využitie 
vašich tlačiarní.

FreeFlow® Output Manager Automatizuje optimálne rozloženie tlače  
a plánovanie úloh.

Môžete automatizovať produkciu vašich aplikácií a zvýšiť 
efektivitu.

FreeFlow® Makeready Optimalizuje procesy zostavovania dokumentov  
a môže spojiť kopírovaný výstup s digitálnym 
obsahom.

Pripraví vstup rýchlejšie na tlač a archiváciu, uľahčuje  
uloženie súborov zo zariadenia.

FreeFlow® Variable Information Suite Rozširuje transakčné alebo marketingové materiály 
o personalizáciu a/alebo bezpečnostné prvky.

Dosiahnite rýchlejšiu návratnosť investície s TransPromo 
materiálmi, zaistite bezpečnosť vašich hodnotných 
dokumentov.

FreeFlow® Express to Print Intuitívne vizuálne rozhranie zjednodušuje funkcie 
job ticketing a pre-press a automatizácia na základe 
šablón zjednodušuje nastavenie úloh. 

Cenovo efektívne zvýšenie produktivity, i pri zložitých 
úlohách, ako je tlač vizitiek, kníh a príručiek. 
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S produkčným systémom Xerox Nuvera® 100/120/144 EA môžete náš produkt 
prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašej činnosti. Pretože je flexibilný, modulárny 
a prispôsobiteľný, ponúka mnoho možností. Napríklad môžete zvoliť systém 
Xerox Nuvera® EA so štandardným RIP serverom FreeFlow® a potom pridať 
integrovaný skener a profesionálny multifunkčný finišer Plus. 

Konfigurácia: ponuka všetkého,  
čo potrebujete 

Alebo môžete začať so systémom Xerox 
Nuvera® EA s profesionálnym RIP serverom 
FreeFlow® a pridať:

 integrovaný skener, rozšírenú hustotu rastra, •	
dodatočné prekladanie, inline stohovanie 
a zošívanie 

 rozšírenú hustotu rastra, dodatočné •	
prekladanie, inline stohovanie a zošívanie, 
dokumentový viazač Xerox DB120-D 

 rozšírenú hustotu rastra, dodatočné •	
prekladanie, dva veľkokapacitné stohovacie 
zásobníky DS5000, zariadenie na tvorbu 
brožúr C.P. Bourg BDFx so SquareFold 
chrbtom

+

+ + + + +

++++++

or

or

orororor

or

or

1. Podávanie a skenovanie 2. Tlač a spracovanie 3. Prekladanie 4. Dokončovacie spracovanie

Štandardná jednotka na 
podávanie voľných hárkov 
s integrovaným skenerom

Veľkokapacitný  
podávač voľných  
hárkov veľkých 
formátov

Štandardná 
jednotka na 
podávanie voľných 
hárkov

1  Rozšírený modul pre veľké formáty médií nie je zahrnutý v konfiguráciách s profesionálnym 
multifunkčným finišerom alebo profesionálnym multifunkčným finišerom Plus a nie je s nimi 
kompatibilný.

2  Dostupné „dvojité“ kombinácie finišerov (bez vyobrazenia): 
(1) jednotka základného finišera Plus a (1) jednotka základného finišera 
(2) jednotka základného finišera Plus a (1) Xerox® DS3500 Stacker
(1) jednotka základného finišera Plus a (1) základný finišer-Direct Connect s ostatnými in-line 
centrálne registrovanými zariadeniami pre dokončujúce spracovanie
(1) jednotka základného finišera Plus a (1) Xerox® DS3500 Stacker

Veľkokapacitný  
podávač voľných  
hárkov veľkých  
formátov

Štandardná 
jednotka na 
podávanie 
voľných hárkov

Produkčný systém Xerox 
Nuvera® s rozšíreným 
modulom pre veľké 
formáty médií

Veľkokapacitná 
jednotka na 
prekladanie voľných 
hárkov

Štandardná 
jednotka na 
prekladanie 
voľných hárkov

Jednotka 
základného 
finišera Plus2

Jednotka 
základného 
finišera2

Profesionálny 
multifunkčný 
finišer1

Profesionálny 
multifunkčný finišer 
Plus1

Jednotka základného 
finišera – Direct 
Connect

Xerox DS3500

Finišery iných 
výrobcov 
s centrálnou 
registráciou

Finišery iných 
výrobcov
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Každá príležitosť pre novú aplikáciu  
je aj vašou príležitosťou 

Produkčný systém Xerox Nuvera® 100/120/144 EA vám uľahčí pridať hodnotu 
a poskytnúť vašim zákazníkom požadované výstupy, od transakčných 
a TransPromo aplikácií, cez publikačnú tlač, po tlač kníh a príručiek a ďalších 
materiálov. Získate neobmedzené príležitosti pre vývoj a vytváranie nových 
a rozšírených aplikácií. Ponúka vysokú kvalitu tlače, rýchlosť a produktivitu, ktoré 
sú potrebné pre čo najlepšie spracovanie každej aplikácie. 

Dosiahnite lepšie miery odozvy 
pri transakčných dokumentoch 
Pretože systém Xerox Nuvera® EA súčasne 
natívne využíva širokú škálu bežných dátových 
tokov, dokáže jednoducho vytvárať všetky 
vaše transakčné aplikácie. Navyše môžete 
zvýšiť mieru odozvy týchto aplikácií pridaním 
kvalitnej grafiky riadenej dátami na účty 
a výpisy zákazníkov. 

Zrýchlite návratnosť investície 
s TransPromo dokumentmi 
S materiálmi TransPromo dosiahnete 
lepšiu návratnosť vašej investície. Systém 
Xerox Nuvera® EA vám umožňuje premeniť 
štandardné transakčné aplikácie na cenovo 
efektívne predajné nástroje – je jednoduché 
pridať do nich personalizovanú grafiku, 
reklamné ponuky a marketingový obsah.  
A ušetríte aj na nákladoch na tlač a poštovné. 

Rýchle a kvalitné aplikácie 
publikačnej tlače 
Systém Xerox Nuvera® EA dokáže rýchlo 
spracovať aplikácie publikačnej tlače 
a pritom dosiahnuť vysokú kvalitu tlače, 
ktorú požadujete vy i vaši zákazníci. Nech 
už ide o oznámenie pre tisíc čitateľov alebo 
personalizovaný bulletin, môžete aplikácie 
produkovať rýchlo a efektívne – a prekonať 
očakávania vašich zákazníkov vďaka 
výnimočnej kvalite tlače. Môžete napríklad: 

 personalizovať textový i grafický obsah, •	
ktoré zaujmú pozornosť a pridajú vašim 
oznámeniam hodnotu, 

 vytvárať kvalitný výstup na médiá, ktorý •	
zákazníkom poskytne konkurenčnú výhodu na 
ich trhoch – systém Xerox Nuvera® EA vám 
umožňuje vyberať zo širokej škály tlačových 
materiálov, takže môžete byť kreatívny. 

Jasná príležitosť pre tlač kníh 
So zariadením Xerox Nuvera® EA ste dobre 
pripravení uspieť pri tlači kníh a príručiek – 
ponúkame ten správny obchodný model, 
správne nástroje na riadenie workflow 
a skúsenosti a správnu technológiu na 
zaistenie vášho úspechu na rastúcom trhu 
digitálnej tlače kníh. Tento systém, ktorý je 
vynikajúcim doplnkom ofsetovej tlače, vám 
umožňuje dosiahnuť pri publikáciách vzhľad, 
ktorý autori, vydavatelia a čitatelia požadujú, 
vďaka vysokej kvalite tlače a matnému 
povrchu podobnému ofsetovej tlači. 



Pre všetko, čo vaše podnikanie vyžaduje 
Produkčný systém Xerox Nuvera® 100/120/144 vám poskytuje 
možnosti pre rast podniku, ktoré potrebujete na zaistenie 
úspechu, od kvality tlače, cez výkon, po produktivitu 
a dokončovacie spracovanie. Umožnite nám, aby sme vám 
pomohli vytvoriť systém, ktorý spĺňa všetky vaše požiadavky  
a nielen to.

www.xerox.sk
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