
Servidor EFI™ Fiery®  para a RISO ComColor Série GD

O ComColorExpress oferece um valor adicional a seus trabalhos de impressão de produção.
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Maximize o desempenho da ComColor para 
melhorar suas operações de impressão de 
produção.
Atende uma ampla variedade de 
necessidades, tais como operações de 
impressão com dados variáveis.
O ComColorExpress FS2000C aproveita todo o potencial da 
impressora ComColor, trazendo maior efi ciência e fl exibilidade 
para operações de impressão. Além de suportar uma ampla 
variedade de necessidades, tais como operações de impressão 
de dados variáveis que são vitais para o marketing direto, o 
FS2000C maximiza o desempenho da ComColor para que 
você possa atender às demandas de negócios de impressões 
diversifi cadas de alto mix, pequenas tiragens, a curto prazo.
A combinação da avançada tecnologia RIP e uma vasta seleção 
de funções de impressão, fazem do FS2000C uma solução 
de produção de impressão poderosa, que pode expandir suas 
posssibilidades de negócios.
O FS2000C também pode ser utilizado com ferramentas de 
gerenciamento como o software líder de mercado Fiery® 
Command WorkStation®, desenvolvido pela EFI™. Com a 
capacidade de gerenciar e editar trabalhos de impressão e 
funções do servidor, você pode criar o ambiente exato para suas 
operações de impressão.
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O FS2000C utiliza a tecnologia Fiery SmartRIP, que maximiza 
o desempenho da CPU e acelera o processamento de RIP. 
O desempenho superior é alcançado com o processamento 
efi ciente que mantém a alta produtividade, garantindo a precisão 
de dados complicados em documentos de grande volume.

SmartRIP
A tecnologia SmartRIP acelera a compressão de cores e 
renderização, além de atingir um processamento ainda maior 
quando utilizada em combinação com o Adobe® PostScript® 3.

Adobe PDF Print Engine 3.0

Os arquivos em PDF podem ser processados diretamente, sem 
a necessidade de conversão para o PostScript. Da concepção 
à impressão, ele fornece um PDF nativo do começo ao fi m, 
garantindo a consistência em todas as fases. Além disso, os 
arquivos PDF que contenham efeitos de transparência podem ser 
processados e impressos diretamente como uma composição, 
em vez de separações.
Como resultado, os erros que poderiam ocorrer ao imprimir 
arquivos PDF, são drasticamente reduzidos.

Processamento direto sem separação

PDF com efeitos 
de transparência Conversão para 

arquivos PS
Objetos transparentes 
processados separadamente

O FS2000C aproveita ao máximo o desempenho superior da 
Série ComColor GD, como velocidades de impressão mais 
rápidas do mundo com baixos custos operacionais. Tarefas 
complicadas podem ser incorporadas no processo em linha ao 
utilizar equipamentos opcionais como o Encadernador Perfeito na 
montagem de livros com capas, ou a Unidade de Acabamento em 
Envelopes para imprimir, insertar e fechar itens em envelopes. 
Além disso, a unidade de alimentação de papel apresenta um 
caminho reto, que permite o suporte de vários tipos de papel e 
oferece fácil manutenção, no caso de um atolamento.
As tintas utilizadas são de pigmentos à base de óleo, com 
excelente resistência à luz e à água, garantindo uma vida útil 
longa para os seus materiais impressos e proteção contra o 
desbotamento ou descoloração devido à umidade. E mais ainda, o 
sistema a jato de tinta não usa um aquecedor, como é necessário 
para a fusão do toner, reduzindo em muito o consumo de energia 
enquanto minimiza a curvatura do papel e atolamentos.

Aprimore suas operações de produção através da utilização completa da 
impressão a alta velocidade da ComColor. Expanda suas oportunidades 
de negócios com uma impressão de alto valor agregado.

Unidades de acabamento opcionais podem ser utilizadas 
para fl exibilizar o suporte a diversas necessidades, 
como a costura de livretos e encadernação.

Gerenciamento de trabalhos

Pré-visualização

Visualização de leitura

Fiery Command WorkStation

Gerenciamento do dispositivo

Alinhamento da bandeja

Calibração

Gerenciamento de cores

Edição de cores planas

Imposição Fiery

Composição Fiery
Gerenciamento de dados variáveis

Estrutura que entrega um processamento de 
dados em alta velocidade

Aproveite todo o potencial da Série ComColor 
GD
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O FS2000C apresenta a interface Command WorkStation, 
que permite o gerenciamento total de trabalhos de impressão 
e funções do servidor. Esta ferramenta de gestão abrangente 
integra várias funções em uma única aplicação, com recursos 
como o Centro de Tarefas para gerenciar os trabalhos de 
impressão, e o Centro de Dispositivos para confi gurar as 
defi nições do controlador de cores e acessar várias ferramentas 
de gerenciamento de impressão.

Gerenciamento de trabalhos
Você pode modifi car as confi gurações de impressão, alterar a 
ordem de impressão e exibir visualizações em tempo real. Com 
a capacidade de visualizar os trabalhos atuais e seus status na 
tela, gerencie integralmente todos os trabalhos processados pelo 
controlador de impressão.

Características principais

• Interface Arraste e solte 
A interface Arraste e solte permite a importação de trabalhos de 
impressão apenas arrastando e soltando arquivos ou pastas.

• Impressão programada
A função de impressão programada permite defi nir quando os 
trabalhos serão impressos, através da defi nição de parâmetros 
de data e horário. Isso ajuda a eliminar atrasos na entrega 
causados por operadores que se esquecem de imprimir um 
trabalho no tempo exigido.

• Interrupção de impressão para trabalhos urgentes
A função de interrupção de impressão para trabalhos urgentes 
permite interromper o trabalho que está sendo impresso para 
imprimir um trabalho diferente.

• Função de mesclagem de trabalhos
Documentos grandes, tais como manuais de usuário ou trabalhos de 
pesquisa, que consistem em dados separados em capítulos a partir de 
fontes separadas podem ser combinados e impressos todos juntos.

• Função pré-visualização
Utilize a função de pré-visualização para verifi car exatamente 
como o trabalho fi cará, antes do processamento de RIP.

• Impressoras Virtuais e Confi gurações Pré-Defi nidas do 
Servidor
É possível confi gurar os parâmetros para um propósito 
específi co e utilizá-los como um driver de impressora. Ao salvar 
confi gurações complicadas como modelos, você pode automatizar 
o processo de preparação para os trabalhos de impressão.

Gerenciamento de dispositivos
O Centro de Dispositivos integra uma variedade de funções 
necessárias para gerenciar dispositivos, como a visualização, e 
modifi car as confi gurações padrão para as opções de impressão, 

O Fiery Command WorkStation oferece total gerenciamento de trabalhos de impressão e dispositivos.

Suporte efi caz a várias necessidades com a capacidade de impressão de alta 

confi gurar parâmetros para fontes, fl uxos de trabalho, cores e 
o Catálogo de Papéis, e gerenciar cores planas e recursos de 
impressão de dados variáveis (IDV). As funções são localizadas 
convenientemente na mesma área, agilizando e facilitando o 
gerenciamento e as confi gurações do controlador de cores. 

Características principais

• Alinhamento da bandeja
Se ocorrer um desalinhamento ao imprimir em papel de tamanho 
padrão, é possível ajustar a posição de impressão e aplicar as 
alterações a todos os trabalhos de impressão subsequentes.

• Gerenciamento de cores
A função de gerenciamento de cores permite especifi car os perfi s 
de cores diferentes para cada espaço de cor e designá-los como 
confi gurações de impressão padrão.

• Catálogo de Papéis
A função Catálogo de Papéis permite a criação de um banco 
de dados de mídia utilizável. A bandeja de saída, espessura 
do material, e detalhes do tipo são aplicados automaticamente, 
eliminando erros de operação.

• Cores planas
Crie novas defi nições de cores planas personalizadas ou edite 
valores de cores enquanto visualiza o resultado da impressão na 
tela.

Gerenciamento do servidor
A função Command WorkStation permite o total gerenciamento 
dos servidores Fiery, mesmo quando vários servidores estão 
conectados. Esta função inclui a capacidade de conectar ou 
desconectar os servidores e verifi car informações como o seu 
estado operacional.

Características principais

• Lista de servidores
Verifi que as informações de consumíveis, como o nível de tinta 
atual ou o nível de papel em cada bandeja.
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Integração
O FS2000C é certifi cado em conformidade com o padrão 
da indústria no Formato de Defi nição de Trabalho (FDT), 
que facilita a integração entre os fl uxos de produção de 
impressão. Isso permite que a automação da produção 
e gestão de negócios para trabalhos de impressão que 

são recebidos diretamente através de sistemas, tais como 
sistemas de informação de gestão de impressão (SGI), 
sistemas de e-commerce Web-to-Print, ou sistemas de pré-
impressão para a impressão offset.

Compatibilidade com utilitários padrões e ferramentas da indústria pelo EFI

As Pastas Dinâmicas permitem o processamento de trabalho automatizado.

As Pastas Dinâmicas formam um utilitário baseado em pastas 
para automatizar as tarefas de impressão. A criação das Pastas 
Dinâmicas permite pré-confi gurar as opções de impressão, 
imposição, pré-impressão, RIP, fi ltros e muito mais. Ao imprimir, 
apenas arraste e solte o documento para a Pasta Dinâmica 
correspondente para aplicar as confi gurações. Ao criar as Pastas 
Dinâmicas para confi gurações utilizadas com frequência, você 
pode simplifi car e agilizar suas operações de impressão.

PDF Processado

Arraste e solte os dados para as Pastas Dinâmicas
Pastas Dinâmicas

As Pastas Dinâmicas podem aplicar propriedades e ações de 
trabalho, como o envio da fi la de impressão, bem como o formato 
de arquivo e confi gurações de pré-impressão.

Cores substitutas

Quando a reprodução de cores restrita é necessária, como em 
cores corporativas ou de marcas registradas, você pode realizar 
correção para cores específi cas.
Substitua cores RBG especifi cadas em aplicativos como o 
Microsoft Word pelo valor CMYK facilmente. Você também pode 
usar o recurso de cores substitutas para reproduzir com precisão 
cores planas que não podem ser defi nidas em aplicações de 
negócios.

A Imposição Fiery (opcional) permite agilizar as tarefas 
de imposição
A Imposição Fiery é um software de imposição que permite 
visualizar arquivos durante a execução de operações. Estão 
disponíveis vários modelos para a impressão de diversos 
materiais, desde livros a cartões de visita. As tarefas de 
imposição também podem ser realizadas para tarefas de 
dados variáveis, útil ao imprimir materiais de marketing 
direto.

A Composição Fiery (opcional) permite confi gurar e pré-
visualizar confi gurações de papel complicadas
A Composição Fiery fornece várias ferramentas de 
composição de documentos, como a capacidade de 
adicionar e excluir páginas de tamanhos diferentes 
ou inserir separadores (páginas em branco). Outras 
características incluem um procedimento simples que 
defi ne as confi gurações de acabamento por capítulo, e uma 
interface visual que exibe as mudanças que você fi zer. Ao 
mostrar o conteúdo de cada folha na tela de visualização, 
a Composição Fiery torna mais fácil a edição de páginas 
complexas.

velocidade da ComColor e uma estrutura que atinge um processamento otimizado.
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It is a guide of discount travel.
If you sign up now, you will receive a nice gift.

East Japan

GO GO TOUR
5-34-7,SHIBA,MINATO-KU,TOKYO 108-8385 JAPAN

Staff, we look forward to your participation.

PPML Free
Form

PDF/VT Creo
VPS

Com a capacidade de adaptar o conteúdo de materiais impressos 
para cada cliente individualmente, você pode atender à uma ampla 
gama de necessidades, do que apenas imprimir envelopes com 
endereços diferentes. Ao 
melhorar os trabalhos de 
impressáo de produção 
com funções avançadas 
de impressão de dados 
variáveis que podem 
combinar imagens e 
textos complexos em 
páginas matrizes, você 
pode expandir o seu 
negócio mais do que 
nunca.

Suporte à impressão avançada de dados variáveis

A impressão de dados variáveis é um componente essencial de valor 
agregado de operações de impressão de produção, como a impressão 
de formulários personalizados ou materiais que incluem um conteúdo 
ligeiramente diferente para cada cliente, individualmente.
O FS2000C suporta a maioria das linguagens IDV, como o padrão 
da indústria PPML, FreeForm/FreeForm2, PDF/VT e Creo IDV, 
permitindo o uso de várias aplicações IDV. Além disso, o conteúdo 
estático IDV e as páginas matrizes no FreeForm são processadas e 
armazenadas em cache pelo FS2000C, para reduzir drasticamente o 
tempo de processamento de RIP, que muitas vezes é uma difi culdade.
Além disso, a última versão do FreeForm suporta várias páginas 
matrizes. Ao especifi car múltiplas matrizes e elementos variaáveis 
no driver da impressora, você pode imprimir layouts altamente 
personalizáveis sem precisar utilizar uma aplicação IDVP.

Envelope

Página variável Página matriz

Inserção

Página variável Página matriz

A Unidade de Acabamento em Envelope opcional agiliza as 
operações de impressão de dados variáveis para envelopes e 
inserções, ao integrar as tarefas de impressão, dobragem, inserção 
e selagem em um processo de uma única etapa.

*Este desenho é apenas uma ilustração, e não uma representação real.
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As tabelas abaixo descrevem as principais funções do ComColorExpress 
FS2000C que pode, com fl exibilidade, suportar uma ampla variedade de 
operações.

■ Lista de funções do FS2000C         indica funções opcionais.
Command WorkStation Permite o gerenciamento e edição de trabalhos de impressão e funções do servidor.
IGU Ativado Permite uma conexão direta com um monitor padrão, teclado e mouse para o gerenciamento de impressão local e operações.
Spot-On™ Permite a edição de cores planas nas bibliotecas de cores planas PANTONE, HKS, TOYO e DIC.
Pastas Dinâmicas Fiery Permite a função arraste e solte para o processamento em lote de vários arquivos com as mesmas confi gurações de impressão.
Impressoras Virtuais Fiery Permite que ações e confi gurações de trabalho sejam confi guradas para um propósito específi co e usá-los como um driver de impressora.
Imposição Fiery Software de imposição que permite ao usuário visualizar arquivos durante a execução de operações.
 Imposição de Agrupamento Suporta uma variedade de estilos de imposição, incluindo o agrupamento.

Imposição IDV Permite a imposição de impressão de dados variáveis.
Marcas de Corte e Dobragem 
Personalizávels

Permite a personalização do comprimento, largura e cor para as marcas de corte e dobra em tarefas de imposição.

Composição Fiery Permite a visualização durante a execução de atribuição de mídia, impressão de separadores, capítulos e acabamento do documento.
Conjuntos com Acabamento Mistos Permite que o usuário especifi que opcionais diferentes de acabamento para diferentes subconjuntos.
Edição com Acrobat e Editor PitStop Permite a edição direta do texto, de cores planas e imagens em arquivos PDF.
Reordenar/Excluir/Mesclar Páginas Permite ao usuário excluir, mover, adicionar e duplicar páginas.

Fiery JobMaster™ Apresenta uma coleção avançada de funções de edição prontas, desenvolvidas para agilizar a impressão em PDF.
Inserção de Scans Permite o uso de um scanner TWAIN para escanear páginas para a inserção em um documento.
Mascaramento Permite o mascaramento de conteúdos não desejados, tais como números de página ou marcas de perfuração pré-existentes.
Conversão para Escala de Cinza Permite a conversão em escala de cinza de maneira fácil, especifi cando qualquer página ou superfície da folha para imprimir em preto e branco.
Numeração Avançada de Páginas Permite ao operador adicionar números de página ou ignorar os números de página, para inserções e separadores.
Defi nir/Recortar Limite Pãginas Permite que o operador modifi que o tamanho das caixas de corte e ajuste.

Fiery JobFlow™ Fornece processos de pré-impressão automatizados, baseados no navegador, que minimizam o trabalho repetido e aumenta a efi ciência no geral.

■ Maximização da produtividade e automatização do fl uxo de trabalho
Impressão Simultânea da Fila em RIP 
(Processador de Rasterização de Imagem)

Fornece a entrega mais rápida de impressões de trabalhos de uma única página, de várias páginas ou vários trabalhos ao mesmo tempo.

Pré-confi gurações do Servidor Permite que várias confi gurações sejam salvas e compartilhadas como predefi nições, reduzindo a ocorrência de erros e maximizando a 
produtividade.

Prova de Impressão Permite a impressão de uma única cópia de um trabalho sem alterar a contagem de cópias.
Suspenção em Caso de Incompatibilidade Suspende um trabalho na fi la de impressão quando há um problema, e permite que outros trabalhos sejam impressos até que o problema seja corrigido.
Funções de Impressão de Dados 
Variáveis (IDV)

Suporta todos os principais formatos de IDV e permite a impressão a partir de um software profi ssional de impressão de dados variáveis.

FreeForm Aprimorado Estende a capacidade de controlar o mapeamento entre documentos variáveis e a matriz no FreeForm v1.
Níveis de Acabamento de Registro e 
Conjunto IDV

Reduz o número de tarefas manuais, automatizando o processo de impressão de dados variáveis.

Impressão de Intervalo de Registro, 
Folha e Conjunto IDV

Reduz o tempo e os resíduos, permitindo que o usuário imprima um conjunto selecionado ou uma folha de registros de um trabalho IDV. Isso 
simplifi ca a reimpressão do registro.

■ Funções de cores e qualidade de imagem
Gerenciador de Perfi l para Perfi s ICC Fornece ao usuário ferramentas para download, como fontes de ICC e simulações para usar com o Gerenciador de Perfi s Fiery, para o 

controle completo sobre os espaços das fontes de cor, simulações de prensa e saídas da impressora.
Transparência RGB Otimizada Melhora a qualidade de impressão de arquivos PDF que usam efeitos de transparência.
Destino de Impressão do PDF/X Permite que os servidores Fiery encontrem informações sobre o destino de impressão contido nos arquivos PDF/X, e aplique as 

transformações de cor apropriadas.
Interceptação Automática Corrige automaticamente artifícios como linhas brancas, causadas por erro de registro.
Sobreimpressão Composta para Cores 
CMYK e Planas

Ativa a sobreimpressão em arquivos PDF, para que eles possam ser impressos corretamente.

Sobreimpressão Composta para 
Escala de Cinza

Permite a renderização precisa dos trabalhos de impressão coloridos no modo de escala de cinza.

Suavização de Imagem Melhora a qualidade geral da imagem de gráfi cos, tais como imagens de baixa resolução e desenhos a traço.
Calibrador Fiery Oferece uma reprodução de cores consistente.
Calibração Baseada no Trabalho Aumenta a consistência da impressão colorida.
Protetor de Calibração Fornece funções para facilitar a calibração, conforme a necessidade.
Outros ● Bibliotecas PANTONE® ● Bibliotecas de Tinta de Cores Planas HKS, DIC, e Toyo ● Integração do Pacote de Perfi s de Cores Fiery

■ Produção rápida e simples de trabalhos fi nalizados
Fiery Command WorkStation Permite o gerenciamento e edição de trabalhos de impressão e funções de servidor.
Fiery Go Permite o gerenciamento de servidores Fiery utilizando dispositivos móveis.
Fiery Ticker Permite que o usuário visualize o status da atividade dos servidores Fiery em um monitor de computador.
Assistente de Confi guração Fiery Fornece um assistente para otimizar as confi gurações em um ambiente específi co de impressão.
Confi guração de Atributos de Mídias Mistas Automatiza o processo de impressão de documentos utilizando mídias mistas e acabamentos de subconjuntos.
Perfi s Defi nidos de Mídias Fornece perfi s de cores que são otimizados para vários meios de mídias, para alcançar a melhor qualidade na impressão a cores.
Criador de Livretos Permite que o usuário imprima várias páginas em estilo livreto.
Suporte ao Encadernador Perfeito Oferece suporte ao opcional encadernador perfeito.
Catálogo de Papel Cria uma base de dados de mídias utilizadas.
Impressão em Bloco Duplica um único trabalho quantas vezes for defi nido, para criar um bloco fi nalizado.
Digitalização Remota Fiery Possibilita o controle das funções do scanner a partir de um computador remoto. A nova versão suporta mais formatos de arquivos do que nunca.

■ Integração robusta do fl uxo de trabalho
Impressão Móvel Direta Fiery Permite a impressão a partir de dispositivos iOS da Apple, como iPads ou iPhones na mesma rede.
Impressão em Nuvem Fiery PrintMe® Permite que o usuário faça o upload ou envie documentos por email para o serviço de Nuvem PrintMe, e os imprima pelo painel de controle 

da impressora.
Impressão Sequencial Garante que os trabalhos são impressos na ordem em que são submetidos, independentemente do tamanho do trabalho.
Tecnologia Fiery IDV Fornece poderosas funções, líderes na indústria de impressão de dados variáveis.
Recuperação de Sistema Fiery Permite que o administrador faça o backup e restaure os servidores Fiery.
Bloqueio de Porta Permite que o administrador aumente a segurança, restringindo o acesso às portas específi cas.
Impressão Segura Permite o uso de senhas para proteger documentos e restringir a visualização.
Exclusão Segura Atende ou excede os padrões de segurança de 168 bits em discos rígidos do Fiery.
Outros ● Suporte Adobe® PDF Print Engine (APPE) ● Dispositivo de Confi guração de Página (DCP) ● Integração de Contagem de Custos 

● Atualização do Sistema ● Suporte IPv6 ● Suporte SSL



  

Esta fotografi a mostra os equipamentos ComColor GD9630, ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE, EMPILHADOR DE ALTA CAPACIDADE, e o ComColorExpress FS2000C.

Especifi cações do ComColorExpress FS2000C 
Impressora Compatível ComColor GD9630/GD9631/GD7330
CPU Intel® Celeron® G1820 2.7 GHz
Capacidade de Memória 4 GB
Capacidade do disco rígido 500 GB
Sistema Operacional Windows® 10 IoT Enterprise
Interface de Rede 2 portas (Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Fonte de Alimentação AC 100 V - 240 V, 3,0 A - 1,5 A, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de Energia Máx. 180 W
Dimensões (L x P x A) 145 mm x 400 mm x 325 mm (5,8 pol. x 15,8 pol. x 12,8 pol.)

*Mantenha outros objetos, pelo menos, 200 mm afastados do equipamento na traseira, direita e esquerda.
Peso Aprox. 7 kg
PDL (Linguagem de descrição da 
página)

PostScript® 3 (CPSI:3020), PDF (1.7), (APPE 3.0), EPS, TIFF (6.0), PCL 5c, PCL 6 (PCLXL), PPML (3.0), FreeForm, FreeForm2, PDF/VT, 
Creo VPS, Fiery JDF (1.5)

Protocolo de suporte TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP, SMB, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec, Bonjour, EtherTalk
Fontes Instaladas PS: 138 fontes (Tipo1:126, TrueType:10, MM:2) 

PCL: 81 fontes
Suportados Sistemas Operacionais de 
Clientes

Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit),
Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), 
Windows Server® 2016 (64-bit)
Mac OS v10.8 (Mountain Lion), v10.9 (Mavericks), v10.10 (Yosemite), v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra)

Software e acessórios para o FS2000  indica funções opcionais.
Command WorkStation Permite o gerenciamento e edição de trabalhos de impressão e funções de servidor.
Pastas Dinâmicas Fiery Permite a função arraste e solte para o processamento em lote de vários arquivos com as mesmas confi gurações de impressão.
Impressoras Virtuais Fiery Permite que ações e confi gurações de trabalho sejam confi guradas para um propósito específi co e usá-los como um driver de impressora.
Imposição Fiery Software de imposição que permite ao usuário visualizar arquivos durante a execução de operações.
Composição Fiery Permite a visualização durante a execução de atribuição de mídia, impressão de separadores, capítulos e acabamento do documento.
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