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Fiery Command WorkStation'a Genel Bakış 

Fiery kesme tabaka sunucularına yönelik 
yazdırma işi yönetim arabirimi olan Fiery 
Command WorkStation ile işlerinizi daha 
verimli, güçlü ve sezgisel şekilde yazdırın.  
İş yönetimini merkezileştirir, ağ üzerindeki 
tüm Fiery kesme tabaka sunucularına 
bağlanır ve üretkenliği artırır. Sezgisel 
arabirim, kullanıcının deneyim düzeyi ne 
olursa olsun iş yönetimini basitleştirir.  

Platformlar arası tam Apple® Mac® ve 
Microsoft™ Windows® desteği tutarlı bir 
işlevsellik, görünüm ve his yaratır. Sezgisel 
arabirim tamamen işlevsel bir uzaktan 
bağlantı sağlar. Bu nedenle kullanıcılar Fiery 
sunucusuna yerel olarak bağlandığında elde 
ettikleri kalitede sonuçlara ulaşırlar. Ayrıca, 
Fiery Command WorkStation sayesinde baskı 
hizmeti sağlayıcıları mevcut Fiery 
sunucularında (Fiery System 10/10e ve üstü) 
ek masraf olmadan güncelleme ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri yapabilir. 

Bu Yenilikler Kılavuzu, Fiery Command WorkStation 6'da bulunan heyecan verici yeni özellikler ve işlevler 
hakkında bilgi vermektedir. 

Command WorkStation'ın 6 sürümünü www.efi.com/CWS adresinden indirebilirsiniz.  

Fiery Command WorkStation Package 6 

Fiery Command WorkStation 6, Fiery Command WorkStation Package'ın bir parçasıdır. Bu paket Fiery 
Software Manager tarafından indirilir ve kurulur. 

Fiery Extended Applications Package'ı kaldırıp yerine Fiery Command WorkStation Package'ı kurmak 
istiyorsanız Fiery Software Manager'ın son sürümünü kullanın. Yeni paket ile şu yazılımı indirebilirsiniz: 

Fiery Command WorkStation 6 

Daha yüksek gerçek zamanlı üretkenlik için iş yönetimini merkezileştirir ve ağ üzerindeki tüm Fiery 
kesme tabaka sunucularına bağlanır. Fiery Command WorkStation 6 aşağıdaki lisanslı baskıya 
hazırlama yazılımlarını içermektedir: Fiery Impose, Fiery Compose ve Fiery JobMaster. 

Command WorkStation'ın 6 sürümünde sağlanan yeni kullanıcı arabirimiyle kullanıcıların yazdırma 
işlerini daha hızlı yönetmesini ve baskı üretimini artırmasını sağlayan daha etkileşimli ve sezgisel bir 
yazdırma deneyimi sunulur.  

Fiery Hot Folders 

Tekrarlayan görevler için iş gönderme süreçlerini otomatik hale getirir, tek bir sürükle-bırak işlemiyle 
zaman tasarrufu sağlar ve yazdırma hatalarını azaltır. 

Fiery Software Uninstaller 

Mac istemcilerindeki Fiery uygulamalarını, Fiery yazıcılarını ve ilgili yazıcı sürücülerini/dosyalarını 
kolaylıkla kaldırır. 

 

 

http://www.efi.com/CWS
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Fiery Software Manager 

Fiery Software Manager, Command WorkStation Package'a ek olarak şu Fiery uygulamalarının da kurulumunu 
da sağlar: 

Fiery Remote Scan 

TWAIN uyumlu bu uygulama sayesinde kullanıcılar, 
fotokopi makinesinden tarama yapıp kaydedebilir veya 
taramayı uyumlu bir uygulamaya doğrudan alabilir.  
Bu uygulama artık bağımsız olarak çalışmakta ve 
kullanıcılara uygulamayı kendi istemcilerine indirme  
ve kurma seçeneği sunmaktadır. 

Fiery JobFlow – Sadece Windows 

Fiery JobFlowTM işlerin kolayca işlenmesi ve  
yazdırılması için baskı öncesi iş akışı otomasyonu sağlar. 
PDF dönüştürme, Fiery Preflight, görüntü iyileştirme, 
belge yükleme de dahil olmak üzere iş akışlarını 
yönetmek ve ayrıca iş gönderme, arşivleme, çıktı 
işlemleri için esnek seçeneklere sahip olmak için 
ücretsiz Fiery JobFlow Base sürümü ile başlayın.  
Kural tabanlı iş akışları, Enfocus PitStop ile desteklenen 
gelişmiş ön kontrol ve PDF düzenlemesi ve bulut tabanlı 
JobFlow onay işlemi ile daha fazla akıllı özellik içeren 
Fiery JobFlow'un ücretli sürümüne yükseltin ve en 
yüksek verimi elde edin. 

Command WorkStation 6 ve JobFlow'u kullanmak istiyorsanız JobFlow'u sürüm 2.2.3 veya üstüne 
güncellemeniz gerekir. 

Fiery Navigator 

Fiery Navigator, temel üretim metriklerini alan ve yapılandırmaların aynı Fiery Driven™ cihazları 
genelinde çoğaltılmasını sağlayan ileriye dönük bir yazdırma kontrolü ve cihaz yönetimi hizmetidir. 

Fiery Integration Package – Sadece Windows 

Fiery Integration Package içinde Fiery JDF 1.5.1 ve Fiery API 4.0 bulunur. Kullanıcıların, indirme 
listesinde bulunan Fiery Integrated Package'ı görebilmesi için Fiery Software Manager Tercihleri içinde 
"Ek özellikleri göster"i seçmesi gerekir. 

  

Fiery Software Manager 
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Değer Önerisi 

Fiery Command WorkStation 6, aşağıdaki özellikler ile kullanıcıların 
yazdırma işlerini daha hızlı yönetmesine ve baskı üretimini 
artırmasına yardımcı olur: 

1. 5 sürümünden kolay geçiş  

Sorunsuz ve hızlı yükseltme işlemi sayesinde istemci ayarları 
korunduğundan mevcut müşteriler yeni avantajlardan 
yararlanmaya hemen başlayabilir. 

Başlamak için 5 dakikalık hoş geldiniz turuna katılmaları yeterli. 

2. Daha sezgisel ve kullanımı kolay 

Düzenli görünüme sahip yeni kullanıcı arabirimi yaygın 
kullanılan arabirimlerin çoğuna benzerdir. Ayrıca, mevcut ve 
yeni kullanıcılar için her şeyi daha sezgisel hale getirmek için 
daha fazla etkileşim sunuyor.  

3. İşleri yönetmeye ve hazırlamaya yönelik daha verimli ve 
üretken yöntemler içeriyor 

Kullanıcılar özel iş görünümleri oluşturarak ve esnek arama 
ve filtreleme işlevlerini kullanarak işleri daha hızlı bulabilir ve 
böylece hemen harekete geçebilir. Yaygın görevleri 
gerçekleştirmek için ayrı pencereler açma ihtiyacını ortadan kaldırarak araçlara daha hızlı erişilmesini 
de sağlar. 

Baskıya hazırlama çözümlerindeki yeni özellikler, karmaşık işleri yazdırmak için daha hızlı yöntemler sunar. 

4. Üretim yöneticileri için yeni araçlar  

Yöneticiler temel baskı üretimi istatistikleri ile daha iyi bir şeffaflık elde ederek bir baskı tesisini 
yönetme konusunda daha verimli ve ileriye dönük olabilir. Yeni sürüm ayrıca, Fiery sunucularını  
en yeni düzeltme ekleri ve güncellemeler ile güncel tutmayı da kolaylaştırır. 

5. Geleceğe hazırlanın 

Fiery Command WorkStation 6, üretim yazdırma işlerinin günümüzde ve gelecekte de verimli bir 
şekilde yönetilmesi için bir platform sağlar. İşletmeler yeni yazdırma motorlarına veya yeni inkjet 
fırsatlarına yönelirken gelecekteki Command WorkStation 6 sürümleri tüm Fiery Driven cihazları için 
kolay ve sezgisel olma özelliklerini kaybetmeyen birleştirilmiş bir arabirim sunar. Bunun yanında 
sağladığı araçlarla yazdırma işlerinin ve motorlarının daha verimli yönetilmesini sağlar. 
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Bu kılavuzda yeni özellikler ve en önemli değişiklikler aşağıda gösterilen şekilde kategorilere ayrılmıştır. 

Yeni özellikler  

5 sürümünden kolay geçiş 

• Sorunsuz ve hızlı yükseltme işlemi 

• Hoş geldiniz turu 

Daha sezgisel ve kullanımı kolay 

• Modern ve düzenli kullanıcı arabirimi 

Daha verimli ve üretken 

• İş arama işlevleri  

- Basit arama 

- Gelişmiş arama 

- Özel görünümler 

- Özel filtreler 

• İş özellikleri'ndeki renk ayarları 

• Varsayılanları ayarla 

- Varsayılan renk yönetimi ayarları 

• Sıralı düzenleme 

Üretim yöneticileri için yeni araçlar 

• Ana görünüm 

- Sunucu durumu 

- Hızlı üretim metrikleri 

• Fiery güncellemeleri 

• Varsayılanları ayarla 
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Fiery Command WorkStation Package teknik özellikleri 

Bu uygulamalar şu sistemlere bağlanabilir ve kurulabilir: 

• Fiery yazılımı ile çalışan Fiery sunucuları: Fiery System 10 veya 10e, FS100/100 Pro, FS150/150 Pro ve 
FS200/FS200 Pro sunucuları. 

• Mac® OS istemcileri: 

− İşlemci: Multicore Intel® işlemcisi 

− Mac OS X® 10.9 ve üstü 

− 4 GB RAM veya daha fazlası önerilir 

− 7 GB kullanılabilir sabit sürücü alanı 

− 1280 x 1024 ekran  

• Windows® istemcileri: 

− İşlemci: Pentium 4, 1 GHz veya daha hızlı işlemci 

− Microsoft® Windows 7 ve üstü  

− Microsoft Windows Server 2012 ve üstü 

− 1 GB veya daha fazla RAM 

− 16 GB kullanılabilir sabit sürücü alanı 

− 1280 x 1024 ekran  

Yukarıdaki teknik özellikler Fiery Remote Scan için de geçerlidir. 

Lütfen Fiery Command WorkStation, Fiery Hot Folders ve Fiery Remote Scan'in Fiery System 9 R2 ve daha eski sistemlerle 
çalışan Fiery sunucularına veya Fiery Central sunucularına bağlanmadığını unutmayın. Bu sistemlere bağlanmak için 
kullanıcıların Fiery Command WorkStation 5.8'i kurması gerekir. 6 sürümünden 5.8'e nasıl geri dönüş yapacağınızı 
www.efi.com/cws adresinden öğrenebilirsiniz.  

  

http://www.efi.com/cws
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Fiery Command WorkStation 6'daki Yeni Özellikler 

Kolay geçiş 

Sorunsuz ve hızlı yükseltme işlemi 

Fiery Command WorkStation 5'ten 6'ya yükseltme işlemi sorunsuz ve hızlı bir geçiş imkanı sunar. Böylece 
kolay bir kurulum işleminin ardından kullanıcılar 6 sürümü ile birkaç dakika içinde çalışmaya başlayabilir. 

Kullanıcılarda Command WorkStation'ın 5.6, 5.7 veya 5.8 sürümü varsa Fiery Software Manager 6 sürümünün 
mevcut olduğu konusunda onları bilgilendirir. 6 sürümünü kurmayı seçtikten sonra eski sürüm otomatik 
olarak kaldırılır. 

Kullanıcılar 5.5 üzerinden Command WorkStation 5.0 kullanıyorsa Fiery Software Manager'ı www.efi.com/cws 
adresinden indirebilirler. Kullanıcılar indirilen dosyayı çalıştırdığında 6 sürümünü kurma seçeneği sunulur. 
Böylece mevcut paket otomatik olarak kaldırılıp yerine 6 sürümü kurulur. 

Yükseltme işlemi için aşağıdaki gibi bir yönlendirme sağlanabilmesi için Fiery Software Manager'ın son 
sürüme güncellenmesi gerekir: 

• Command WorkStation 5'in eski sürümlerinin kaldırılması. 

• Fiery Extended Applications'ın yerine Fiery Command WorkStation'ın getirilmesi. Bu yeni pakete 
Command WorkStation ve Fiery Hot Folders dahildir. Fiery Remote Scan artık bağımsız olarak 
çalışmakta ve kullanıcılara uygulamayı istemci bilgisayarlara indirme ve kurma seçeneği sunmaktadır. 

Ayarların saklanması 

Command WorkStation 5'in herhangi bir sürümünden 6 sürümüne yükseltme işlemi yapıldığında aşağıdaki 
ayarlar saklanır. Böylece kullanıcılar çalışmalarına hemen devam edebilir. 

Fiery Command WorkStation için: 

• Birimler, dil, vb. tercih ayarları 

• Bağlı sunucuların listesi, böylece 6 sürümü açıldığında bu sunucularda otomatik olarak oturum açar 
ve bunları sunucu listesinde gösterir 

• İş özellikleri'ndeki yerel ön ayarlar 

• Fiery Impose şablonları 

• Arşiv konumları 

• İş listesi sütunları 

Fiery Hot Folders için: 

• Farklı İş özellikleri ayarlarına, filtre ayarlarına, Fiery Impose seçeneklerine sahip Çalışma klasörleri 

Fiery Remote Scan için: 

• Klasör eşleme 

• Önceden bağlı sunucular 

 

  

http://www.efi.com/cws
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Hoş geldiniz turu 

Command WorkStation 6'da, kullanıcılara yeni arabirimdeki temel 
değişiklikleri göstererek onların yabancılık çekmemelerini ve yeni 
Command WorkStation içinde güvenle dolaşmalarını sağlayan bir hoş 
geldiniz turu bulunmaktadır. 

Command WorkStation ilk açıldığında bu tur İş merkezi'nde otomatik 
olarak başlatılır. Kullanıcılar daha sonra istediği zaman hızlıca göz 
atabilmek için bu turu Yardım menüsünden açabilir. 

 

Daha sezgisel ve kullanımı kolay 

Modern ve düzenli kullanıcı arabirimi 

Command WorkStation 6 daha düzenli görünen ve 
pek çok modern uygulama ile uyumlu olan yeni bir 
kullanıcı arabirimi sunmaktadır. Solda bağlı 
sunucuların listesinden başlayıp sağa doğru iş listesi 
ve işe özgü bilgilerle devam eden bir gezinti akışına 
sahiptir. Bu özellik daha etkileşimli bir kullanım sunar 
ve arabirimi hem mevcut hem de yeni kullanıcılar 
için sezgisel kılar. 

Command WorkStation, Fiery Hot Folders ve Fiery 
Remote Scan'de bulunan tüm eklenti uygulamalar, 
yeni tasarım ve gezinti akışına uyum sağlamak için 
güncellenmiştir. 

 

Kenar çubuğu 

Command WorkStation'daki yeni gezinti kenar çubuğu sayesinde kullanıcılar 
Ana sayfa, İş merkezi gibi yeni ekranlara ve ayrıca Uygulamalar ve kaynaklar'a 
erişebilir. Bu yeni ekranlar ürün bilgisini artırmaya, ek araçlara ve kaynaklara 
erişimi kolaylaştırmaya ve temel üretkenlik metriklerinin şeffaflığını artırmaya 
yardımcı olur. 

 

Ana görünüm 

Command WorkStation 6 mevcut yazdırma işlemlerini hızlıca kavramaya ve 
daha fazla şeffaflık elde etmeye yönelik yeni yöntemler sunar. Ana görünüm 
hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Üretim yöneticileri için yeni araçlar 
bölümünü ziyaret edin. 

 

 

Uygulamalar ve kaynaklar görünümü 

Uygulamalar ve kaynaklar görünümü yeni Fiery araçlarına erişimi ve bu araçlar hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırır. 
Kullanıcıların günlük çalışmalarında fark yaratabilecek mevcut Fiery araçlarını kolayca görmelerini sağlar. 

 

Hoş geldiniz turu 

İş merkezi görünümü 

Kenar çubuğu 
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Uygulamalar ve kaynaklar tek tıkla o anda kurulu olan Fiery Hot Folders, Fiery Remote Scan ve Fiery Color 
Profiler Suite gibi Fiery uygulamalarına erişim sağlar. Ayrıca mevcut uygulamalar hakkında bilgi verir ve 
Learning@EFI platformunda bulunan eğitici kaynaklara erişim sağlar. Bu isteğe bağlı platform, EFI'nin kapsamlı 
eğitim programına çevrimiçi erişim sağlamak için istenilen yerde ve zamanda 7/24 hizmet verir.  

 
Uygulamalar ve kaynaklar görünümü 

İş merkezi görünümü 

İş merkezi, Command WorkStation'ın ana çalışma alanıdır ve ayrıca yazdırılmadan önce işlere erişmeyi 
sağlayan merkezi bir yerdir. Kullanıcıların tüm bağlı Fiery sunucularını görüntülemesini ve tüm işleri 
yönetmesini sağlar. 

Yeni İş merkezinde kuyruklar (örneğin; tutma, yazdırıldı veya arşivlendi) artık sunucu adı altında listelenmektedir. 
Bu sayede ana iş listesi için daha fazla alan açarak aynı anda daha fazla iş görüntülenmesi ve kullanıcıların işleri 
daha hızlı bulması sağlanır. 

 

İş merkezi görünümü 
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Daha verimli ve üretken 

İş arama işlevleri 

Command WorkStation daha fazla iş arama yöntemi sunar. Bu, kullanıcıların 
çabucak harekete geçmek için işleri daha hızlı bulmalarına yardımcı olur. 
Kullanıcılar ayrıca öncelik belirleme ve baskı üretimi planlama gibi belirli 
ihtiyaçlara göre iş görünümlerini özelleştirebilir. Dört arama işlevi şu şekildedir: 

1. Basit arama 

2. Gelişmiş arama  

3. Özel filtreler 

4. Özel görünümler 

 

Basit arama 

Basit arama, kullanıcıların mevcut görünümde seçtiği sütunların herhangi birinde arama metnini 
içeren işleri bulmasını sağlar. Örneğin, kullanıcı "Letter" yazarsa iş başlığında "Letter" kelimesi geçen 
işlerle kağıt boyutu sütununda "Letter" kelimesi geçen işler bulunur. 

 
Basit arama 

Gelişmiş arama 

Kullanıcılar Gelişmiş arama işlevine basit arama bölümünün yanındaki oka tıklayarak ulaşır. Aynı anda 
birden fazla kriter (sütun) kullanarak arama yapabilirler. Gelişmiş arama penceresinde listelenen sütunlar, 
mevcut iş listesinde listelenen sütunlar ile aynıdır. 

Kullanıcılar günlük çalışmalarına yönelik arama kriterlerini saklamak isterse gelişmiş bir aramanın 
sonuçlarını filtre veya görünüm olarak kaydedebilir. 

 
Gelişmiş arama 

 

  

Videoyu izleyin 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/job-search 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/job-search
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/job-search
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Özel filtreler 

Kullanıcıların o sırada seçili olan kuyrukta (Tutuldu, Yazdırma veya diğerleri) gelişmiş arama kriterlerine 
uygun işleri bulması gerekiyorsa özel filtreler oluşturabilirler. Tüm mevcut filtrelere arama çubuğu 
yanındaki filtre simgesinden ulaşılabilir. 

Örneğin kullanıcılar, gelen işler listesine (Tutulan kuyruğu) belirli bir kağıt boyutu filtresi uygulayarak 
üretimi önceliklendirebilir. 

 
Filtrelerin listesi 

Özel görünümler 

Filtrelere ek olarak, kullanıcılar belirli gelişmiş arama kriterlerine uygun işleri bulmak ve tüm 
kuyruklardaki işleri değerlendirmek için görünümler oluşturabilir. Tüm özel görünümler sunucu 
listesinde varsayılan kuyruklar altında listelenir. Kullanıcılar 10'a kadar özel görünüm oluşturabilirler. 

Görünümler, tüm kuyruklardaki işlerin bir listesini oluşturmak için harika bir yöntemdir. Böylece 
kullanıcılar, aynı iş listesinde iş durumunda yaşanan dinamik değişimleri görebilir. Bunu sadece 
Gelişmiş arama işlevini açıp hiçbir arama parametresi girmeden Tamam tuşuna tıklayarak ve daha 
sonra aramayı bir görünüm olarak kaydederek yaparlar. 

 
Özel görünümlerin listesi 

 

 

Varsayılanları ayarla 

Command WorkStation, yöneticilere belirli bir sunucuya ait varsayılan 
İş özellikleri ayarlarını kolayca değiştirme imkanı sunar.  

Yöneticiler Varsayılanları ayarla bölümüne Sunucu menüsünden ulaşabilir.  

Videoyu izleyin 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/server-defaults 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/server-defaults
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/server-defaults
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Varsayılanları ayarla işlevi İş özellikleri ile aynı arabirimi kullanır ve ayarlar Yazdırma ve 
Tutulan kuyruklarında yazdırılmayı bekleyen işlere uygulanır. Bu ayarlar, sonraki iş ön 
ayarları veya Sanal yazıcılar için varsayılan ayar görevi görür. 

Yöneticiler, kullanıcıların Sanal yazıcı kullanırken bu ayarları değiştirmesini önlemek ve 
işlerin standart prosedüre uygun devam etmesini sağlamak için ayarları kilitleyebilir.  

Varsayılanları ayarla özelliği ile yöneticiler varsayılan ayarları kolayca kontrol edebilir ve 
tüm işlerde standart yazdırma gerekliliklerine uygun ayarların tutarlı bir şekilde 
kullanılmasını garanti altına alabilir. 

 
 
 
 
 
 

Varsayılan renk yönetimi ayarları 

Varsayılan renk yönetimi ayarları artık Varsayılanları 
ayarla bölümünde düzenlenmektedir. Bu sayede tüm iş 
ayarlarında aynı İş özellikleri kullanıcı arabirimi kullanılır.  

Bu yeni değişikliğe geçişi kolaylaştırmak için Command 
WorkStation 6, Cihaz merkezi'ndeki RENK KURULUMU 
altında bulunan Renk yönetimi sekmesini muhafaza 
etmektedir. Varsayılanları ayarla özelliğine artık bu 
sekme üzerinden erişilebilmektedir. Burada kullanıcılar, 
renk ayarları hakkındaki Yardım belgelerine ve diğer 
eğitici kaynaklara kolayca erişebilir. 

 

İş özellikleri'ndeki renk ayarları 

Fiery Command WorkStation 
6 içindeki RENK sekmesi artık 
ek pencere açmaya gerek 
olmadan hızlıca kurulum 
yapmak için tüm renk 
ayarlarını bir yerde gösterir. 
Yeni RENK sekmesi ana 
ekrandaki tüm ayarları önem 
sırasına göre üç grup halinde 
gösterir.  

İlk grupta renk modu seçimi ve çıktı profili gösterilir.  
Çıktı profili, çıktı profili ile ilişkili olan kağıt için yapılan 
kalibrasyonun tarihini göstererek operatörlerin yeni bir 
kalibrasyona gerek olup olmadığına karar vermelerini sağlar. 

Bunun ardından, "Renk girişi" grubu ile RGB/LAB, CMYK ve 
Nokta rengi giriş kaynaklarına yönelik ayarlar gösterilir. 

Videoyu izleyin 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/color-settings 

Varsayılanları ayarla 
özelliğine erişim 

Cihaz merkezi'ndeki Renk yönetimi sekmesi 

İş özellikleri'nde RENK sekmesi – Renk girişi 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/color-settings


FİERY COMMAND WORKSTATİON 6 | Yenilikler kılavuzu 

Haziran 2017 © Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. 14 / 27 

  

Üçüncü grup ise ileri seviyedeki kullanıcılara veya son derece 
belirli renk işleme ihtiyaçlarına yönelik özelliklerin bulunduğu 
"Renk ayarları"na yöneliktir. Bunlara sadece birkaç tıkla, başka 
ekranlara gitmeye gerek kalmadan ulaşmak mümkündür. 

RENK sekmesi, renk ayarları hakkında Yardım içeriğine erişim 
imkanı sunar. Burada kullanıcılar renk ayarlarına yönelik yeni 
düzen hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitici 
kaynaklara ulaşabilirler. 

 

 

 

 

 

Sıralı düzenleme 

Kullanıcılar, önemli iş ayarlarını İş özellikleri'ni açmadan değiştirebilir. Command 
WorkStation 6'da bu işlev, düzenleme çalışmalarının hızını ve doğruluğunu artırmak  
için İş özeti bölmesine alınmıştır.  

Bu sayede kullanıcılar iş adı veya kopya sayısı gibi iş 
ayarlarını hızlıca düzenleyebilir ve otomatik bir iş akışı 
uygulayabilir. Onay ve X simgeleri düzenlemelerin 
daha doğru yapılmasını sağlar ve yanlış yazdırma 
ayarları girişinden kaynaklanan hata ve atıklardan 
kaçınma imkanı sunar. 

 

 

 

 

 

Üretim yöneticileri için yeni araçlar 

 

Ana görünüm 

Ana görünüm, Command WorkStation 6'nın yeni bir arabirimidir. Burada bağlı tüm Fiery sunucularının 
durumu tek seferde gösterilir ve önemli baskı üretimi istatistiklerinin ekran görüntüsünü sunulur. 

Sunucu durumu 

Birden fazla yazıcının bulunduğu ortamlarda kullanıcılar kendi yazıcılarını tek bir görünümden takip 
edebilir ve aşağıdakileri görebilir: 

• Yazıcıların mevcut durumu hakkında hızlı ve üst düzey görünüm 

• Matbaadaki her yazıcıda yazılmakta olan ürünlerin durumu 

• Bir yazıcıyla acilen ilgilenilmesi gerektiğini gösteren alarm 

 

 

Videoyu izleyin 
fiery.efi.com/CWS6-express-

videos/inline-editing 

Sıralı düzenleme 

İş özellikleri'nde RENK sekmesi – Renk ayarları 

http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
http://fiery.efi.com/CWS6-express-videos/inline-editing
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Hızlı üretim metrikleri 

Ana görünüm ayrıca, bir önceki haftaya ait önemli baskı üretimi istatistiklerinin bir ekran 
görüntüsünü de sunar. Bu üretim istatistikleri iki grafik içinde sunulur. 

İlk grafikte kullanıcılar işler ile baskılar arasında geçiş yapabilir. İşler grafiği, her gün yazdırılan ve iptal edilen iş 
sayısını takip eder. Baskılar grafiği, her gün üretilen sayfa sayısını gösterir ve o tıklama kombinasyonundaki 
varyasyonları göstermek için renkli ve siyah-beyaz baskıları farklı renklerde görüntüler.  

İkinci grafik günlük ortam 
kullanımını takip eder. O hafta 
en sık kullanılan ilk beş ortamı 
bildirir, bunu tespit etmeyi 
kolaylaştırmak için farklı  
renkleri kullanır. 

Kullanıcılar yazdırma faaliyetleri 
üzerinde daha da fazla şeffaflık 
elde etmek isterse güçlü 
yazdırma analitiği yapan ve 
cihazlar arasındaki performans 
ve verimlilik verilerini 
karşılaştıran özelliklere sahip 
bulut tabanlı bir platform olan 
Fiery Navigator'ı kullanabilir. 
Fiery Navigator ilk üç Fiery 
sunucusu için ücretsizdir.  
Bu aracı Fiery Software Manager'dan indirerek ilk adımınızı atın. 

Bu önemli üretim istatistikleri yöneticilere şu konularda yardımcı olabilir: 

• Yazdırma hataları veya kağıt sıkışması nedeniyle bir yazıcıyla ilgilenilmesi gerektiğini bir 
bakışta tespit etmek 

• İleriye yönelik yönetim kararları almak için önemli üretim metriklerini şeffaflaştırmak 

• Tüm Fiery sunucularına hızlıca göz atarak birden fazla motor üzerinde daha iyi bir işletim 
kontrolü elde etmek 

• Bir önceki haftaya ait yazıcı performansını hızlıca görmek 

 

Fiery güncellemeleri 

Fiery sunucularının ideal şekilde çalışabilmesi için yazılım güncellemelerini zamanında yapmak çok önemlidir. 
Command WorkStation sayesinde yöneticiler, onaylanan ve piyasaya sürülen Fiery sistem güncellemeleri 
hakkında bildirimler alabilir ve bunları indirip kurabilir.  

Yöneticiler, uzaktaki istemci bilgisayarlarından bile, Fiery güncellemelerine Cihaz merkezi'nden ulaşabilir  
ve güncellemeleri yapabilir. Bu sayede, internete bağlı olmayan Fiery sunucuları bile güncellenebilir.  
Fiery güncellemeleri ekranında kullanıcılar, harici veya tümleşik sunuculara yönelik kullanılabilir ve kurulumu 
bekleyen tüm düzeltme eklerini ve hizmet paketlerini de görebilir.  

Fiery güncellemeleri, kurulumun verimli olmasını sağlamak ve uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için düzeltme 
eki güncellemelerinin doğru sırayla yapılmasını sağlar. 

Fiery güncellemeleri ayrıca, Fiery API yazılımını güncellemenin kolay bir yöntemini sunar. 

Ana görünüm 
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Fiery sunucusunun Command 
WorkStation'daki Fiery güncellemeleri ile 
güncelleme alıp alamayacağını belirlemek 
için kullanıcıların internete bağlı bir 
istemcide Fiery güncellemeleri sekmesine 
göz atıp mevcut güncellemeler listesine 
bakması yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsayılanları ayarla 

Bu özellik hakkındaki bilgi edinmek için lütfen yukarı bakın 

 

 

 

  

Fiery güncellemeleri 
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Fiery baskıya hazırlama ürünleri ile ilgili yeni özellikler 

Command WorkStation 6 ile birlikte Fiery Impose, 
Compose ve JobMaster'ın yeni sürümleri de indirilir. 
Fiery baskıya hazırlama ürünlerinin bu yeni sürümleri, 
kullanıcıların yüksek değere sahip baskı ürünlerini 
daha kazançlı, kısa sürede ve daha az işlem ile 
üretmesini sağlar. 

Yükleme düzeni oluşturmayı ve otomasyon ayarını 
basitleştirerek kullanıcıların yeni düzen şablonları 
oluşturmasını ve iş yükleme çalışmasını 
otomatikleştirmesini kolaylaştıran özellikler bulunmaktadır. 

Kullanıcılar ayrıca, içerik değişiklikleri için tasarımcılara 
gitmeye gerek duymadan son aşama düzenlemeleri 
üzerinde daha fazla kontrole sahip olur. Bu durum, 
geri dönüş hızını artırır ve matbaaların daha yüksek bir 
karlılık elde etmelerine yardımcı olur. 

Yeni özellikler: 

• Kullanılabilirlik iyileştirmeleri 

• Fiery Impose 

- Ortam boyutuna göre birleşik otomasyon  

- Otomatik sayfa döndürme 

- İşaretler için ön ayarlar 

- VDP kitapçık kapakları için karma ortam 

- 30 günlük ücretsiz deneme sürümleri 

• Fiery JobMaster 

- Görüntü damgalama 

- Taranan sayfaları alma 

- Sayfa ofseti 

 

Kullanılabilirlik iyileştirmeleri 

Tüm Fiery baskıya hazırlama çözümlerinde kullanımı kolaylaştıran altı harika yeni özellik bulunmaktadır: 

1. Daha kolay tercih ayarı  

2. Pencere ve bölme boyutu koruma imkanı 

3. Ortam rengini gösterme  

4. Gelişmiş sayfa yerleştirme  

5. Daha seri iş kaydetme 

6. Daha hızlı yaprak boyutu seçimi 
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Daha kolay tercih ayarı 

Impose, Compose ve JobMaster'a yönelik  
kullanıcı tercihleri artık bu uygulamaların  
içinden yönetilebilir. Bu sayede kullanıcılar,  
baskıya hazırlama uygulamasından çıkmadan 
tercihlerini kontrol edebilir. 

Fiery Impose, özellikle 3 haneli barkod desteğine 
sahip Duplo sonlandırıcılar için bir barkod biçimi 
tercihi ekler. 

Yeni Fiery JobMaster tercihleri arasında iş 
birleştirmeyi hızlandırmaya yardımcı olan 
seçenekler de bulunur: 

• Dosya sayfa görünümüne sürüklendiğinde 
bölüm başlangıcı ekle — Kullanıcılar çoğu 
zaman bölümlerin veya kesitlerin tamamını bir işe ekler. Bu tercih işaretli olursa JobMaster, 
bırakılan her dosyanın ilk sayfasına otomatik olarak bir bölüm başlangıcı ekleyerek iş yükünü 
azaltır ve zaman tasarrufu sağlar. 

• Taranan içerik için yerleştirilen PDF belgelerini kontrol et — JobMaster içe aktarılan bir PDF 
belgesinde taranmış görüntüler tespit ettiğinde uygulama, Fiery JobMaster kullanarak taranmış 
PDF belgeleri sık sık temizleme ihtiyacı duyan kullanıcılar için Önizleme ve Düzenleme 
penceresini açar.  

• Taranan içerik mesajını göster — Bu tercih, alınmış dosyalarda taranan görüntüler olduğu tespit 
edildiğinde kullanıcılara bunları inceleme ve temizleme seçeneği sunar. Bu özellik, taranmış 
dosyaları sürekli olarak değil ama ara sıra inceleyip düzenlemek için faydalıdır. Ayrıca, önizleme 
yapılması gerekmediğinde alma işlemini hızlandırmaya yardımcı olur. 

 

Pencere ve bölme boyutu koruma 

İşleri önizlemek ve baskıya hazırlama araçlarına erişmek için her kullanıcı kendi yöntemini kullanır.  

Fiery Impose, Compose, JobMaster, Preview ve Raster Preview artık pencere boyutunu ve farklı bölmelerin 
düzenini koruduğu için kullanıcılar Command WorkStation uygulamasını her açtığında tutarlı bir deneyim yaşar. 
Kullanıcılar şunları koruyabilirler: 

• Ana pencere boyutu ve konumu 

• Ayrım çubuğu konumları 

• Daraltma bölmelerinin durumu 

• Küçük resim boyutu seviyeleri de dahil olmak üzere yakınlaştırma seviyeleri 

Arabirim düzenindeki tercihlerin korunması sadece Command WorkStation kullanımını kolaylaştırmakla kalmaz, 
kullanıcıların tercih edilen görünümü tekrar tekrar ayarlama ihtiyaçlarını ortadan kaldırarak zaman da kazandırır. 

Impose, Compose ve JobMaster'da Tercihler 
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Ortam rengini gösterme 

Bu özellik, uzun belgelerde ortam seçiminin görsel onayını 
sağlamak ve hızlı ortam tespiti için bir referans sağlamak amacıyla 
Yaprak görünümü bölmesinde ortamın rengini gösterir.  
Ayrıca, yazdırılan çıktı için de hızlı bir önizleme referansı verir. 
Bunun kullanıcılara sağladıkları: 

• Hızlı ortam tespiti 

• Daha iyi görsel onay ile daha az ortam atama hatası 

• Bir işteki yapraklar için belirlenen farklı ortam 
renklerini kolayca tespit etme yolu 

 

 

 

 

 

Pencere ve bölme boyutu koruma 

Ortam rengini gösterme 
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Sayfa yerleştirme iyileştirmeleri 

Uzun bir belgeyi birleştirirken yeni sayfaların 
yerleştirilmesi bazen zor olabilir. Kullanıcıların Sayfa 
görünümü'nde aşağı-yukarı kaydırarak sayfaları tam 
yerine sürükleyip bırakması gerekir. 
Sayfa yerleştir arabirimi, sürükleyip bırakma yöntemine 
ek olarak kullanıcılara seçili sayfaların nereye 
yerleştirileceğini belirleme imkanı sunar. Bu sayede,  
bir sayfayı yüz sayfalık bir belge içinde belirli bir 
noktaya yerleştirme işi çocuk oyuncağına dönüşür. 

 

 

 

 

Daha seri iş kaydetme 

İş kaydetme arabirimi artık geliştirildi. Kaydetme iletişim 
penceresi artık bir iş kaydedildiğinde kullanılan son ayarları 
da hatırlayarak gelecekteki seçimlerin daha hızlı yapılmasını 
sağlıyor. 

 

 

 

 

 

Daha hızlı yaprak boyutu seçimi 

Yaprak boyutlarının bulunduğu uzun bir liste içinde ilerleyerek doğru boyutu 
seçmek ve bunu her işte tekrarlamak zaman alıcı ve zahmetli bir iş haline 
gelebilir. Bu yeni özellik, kullandığınız son beş yaprak boyutunu hatırlayarak 
yaprak boyutu seçme işlemini hızlandırır. Her düzen modu (oluşturma, normal, 
kitapçık, birleşik düzen) için kullanıcılar ayrı bir son kullanılan yaprak boyutu 
listesine sahip olur. 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa yerleştirme seçenekleri 

Kaydetme seçenekleri 

Yaprak boyutu seçimi 



FİERY COMMAND WORKSTATİON 6 | Yenilikler kılavuzu 

Haziran 2017 © Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. 21 / 27 

  

Fiery Impose'un yeni özellikleri 

 

Ortam boyutuna göre birleşik otomasyon 

Birleşik yükleme şablonları, belge içinde tanımlı 
kesim kutusunu kullanan yeni Kesim kutusuna 
göre son boyutu kullanabilir. Fiery Impose, 
üzerine yazdırılması istenen ortam boyutunu 
dikkate alarak en iyi düzeni (n-yukarı ve yönelim) 
çalışma sırasında hesaplar. 

Kesim kutusuna göre son boyut, belgenin ilk 
sayfasındaki kesim kutusunu okuyup satır ve 
sütun alanlarını devre dışı bırakır. Kullanıcı, yaprak 
boyutunu seçtiğinde sıra ve sütun değerleri, 
yaprak yüzeyini en üst düzeye çıkaracak şekilde 
otomatik olarak hesaplanır. 

Bir başka deyişle, en uygun boyutta birleşik 
özelliği şablon olarak kaydedilerek düzen 
otomatik hale getirilir. Birleşik eşsiz ve tekrarlı 
düzenlerinin farklı düzen türleri olduğunu 
unutmayın. Bunların her biri ortam boyutuna 
göre ayrı bir şablon gerektirir. Daha sonra, her birleşik türü ve 
yaprak boyutu için sadece bir yükleme şablonu olacağından 
dolayı kullanıcıların yönetmeleri gereken daha az birleşik 
şablonları olur. 

Kesim kutusuna göre son boyut ayarı ile oluşturulan yükleme 
şablonları Fiery Hot Folders ve Fiery JobFlow* iş akışlarında 
kullanılabilir. 

Örneğin, kullanıcılar kartvizit ve kartpostal işlemek amacıyla 
kullanılacak 13x19 inç ortam için tek bir Çalışma klasörü 
ayarlayabilir. Fiery Impose, sayfa kullanımını en üst seviyeye 
çıkarırken her ürün boyutuna en uygun düzeni oluşturur. Bu iş 
akışı türü, birleşik otomasyon oluşturmak için gereken süreyi ve 
çabayı büyük ölçüde azaltır. 

 

 

 

 

Otomatik sayfa döndürme 

Teslim alınan işlerdeki sayfalar bazen belgenin yönünden farklı bir sayfa yönüyle hazırlanmış olur. Bu durumda 
kullanıcıların işi doğru yön ve kağıt boyutu ile yazdırabilmesi için söz konusu sayfaları ayıklayıp döndürmesi 
gerekir. 

Fiery Impose, Otomatik sayfa döndürme özelliği ile bir işteki sayfaları otomatik olarak tespit edip döndürerek 
tüm sayfaların aynı yönde olmalarını sağlayabilir. Kullanıcılar ayrıca Fiery Impose şablonlarına döndürme 
gereklilikleri ekleyebilir ve bunu Kullanıcı tanımlı veya Kesim kutusuna göre son boyutu kullanarak otomasyon  
iş akışlarına uygulayabilir. 

Yüzlerce veya binlerce sayfaya sahip ve yüklenmeden önce bazı sayfaların 90 derece döndürülmesi gereken 
ticari işlem baskısı için bu işlev özellikle önemlidir. 

Otomatik sayfa döndürme, Fiery Hot Folders ve Fiery JobFlow* iş akışları kullanılarak yükleme şablonları ile 
otomatik hale getirilebilir. 

* Fiery JobFlow v2.2.4 veya üstünü gerektirir. Fiery FS200 Pro sunucularında desteklenen diğer iş akışları için aşağıdaki Otomasyon iş akışı desteği  
tablosuna bakın. 

Kesim kutusuna göre son boyut 
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Otomatik sayfa döndürme 

Otomasyon iş akışı desteği 

Fiery Command WorkStation 6, Fiery Impose'a yönelik lisans gerekliliklerini değiştirmez. Bu bölüm, 
Fiery sistemi yazılımına ve otomasyon iş akışı türüne göre lisans gerekliliklerini açıklığa kavuşturur. 

Yükleme şablonu oluşturulan her yerde daima bir Fiery Impose lisansı gereklidir. Yükleme şablonları 
kullanırken şablon için seçilen Son boyut türüne bağlı olarak lisans gereklilikleri değişir. 

"Kullanıcı tanımlı" ve "Kesim kutusuna göre" Son boyut için gereklilikler 

• Fiery Hot Folders ve Fiery JobFlow için istemcide bir Fiery Impose lisansı olması gerekir  

• Sanal yazıcılar, Sunucu ön ayarları ve İş özellikleri için Fiery sunucusunda (sadece FS200 Pro ve üstü) 
bir Fiery Impose lisansı olması gerekir 

 

Fiery sistemi 
sürümü 

Impose şablonlarını kullanmak için 

İstemci üzerinde Impose 
lisansı kurulu olmalıdır 

Sunucu üzerinde Impose  
lisansı kurulu olmalıdır 

 

Hot Folders JobFlow 
İş 

özellikleri 
Sunucu ön 

ayarları 
Sanal 

yazıcılar 

FS200 Pro      

FS200,  
FS150 Pro/FS150  
FS100 Pro/FS100  
System 10/10e 

  
Desteklen-

miyor 
Desteklen-

miyor 
Desteklen-

miyor 

 

Fiery FS200 Pro sistem yazılımından itibaren kullanıcıların Fiery sunucularını yükseltmesi 
gerekmemektedir. İş özellikleri, Sunucu ön ayarları ve Sanal yazıcılar üzerinden "Kullanıcı Tanımlı" ve 
"Kesim Kutusuna Göre" son boyut şablonlarıyla yükleme otomasyonu dahil olmak üzere yeni yükleme 
özelliklerinden yükseltme işlemi yapmadan yararlanabilirler. Fiery kullanıcıları, bu son boyutlar için 
geliştirilen yeni özelliklerden sadece aşağıdakileri yaparak yararlanabilir: 

• Fiery sunucusuna en yeni Fiery Command WorkStation sürümünü kurmak 

• Fiery sunucusunda sunucu tabanlı iş akışları için bir Fiery Impose lisansı etkinleştirmek 
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"Kırpma kutusuna göre" son boyut için gereklilikler  

Bu son boyuta göre yükleme şablonlarını kullanırken Fiery Impose lisansı için hiçbir ek gereklilik 
yoktur. "Kırpma kutusuna göre" son boyut kullanılarak geliştirilen yeni özellikler Fiery Command 
WorkStation veya Fiery sunucu yükseltmeleri ile sunulur. 

 

İşaretler için ön ayarlar 

Kullanıcılar tekrar tekrar aynı yazıcı işaretlerini kullanma eğiliminde 
olurlar. Kullanıcılar artık, tercih ettikleri işaret ayarlarını istemci 
makinesinde ön ayar olarak kaydedebilir ve bunu sonraki işlerde 
tekrar kullanabilir. İşaret ayarlarını tek tıkla kullanma imkanı 
kullanıcıların yükleme ayarlarını hızlandırmasına yardımcı olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VDP kitapçık kapakları için karma ortam 

Değişken veri yazdırma artık daha sık kullanılmaktadır. 
Kullanıcılar Fiery Impose'un VDP işleri için kitapçık düzeni 
tanımlama özelliğini tercih etmektedir. Bu yeni özellik 
kullanıcıların, gövde sayfalarından farklı olan VDP kitapçık 
kapakları için ortam belirlemesini sağlıyor. Bu özellik Fiery 
FS150 Pro yazılımı ve üstü bulunan harici Fiery 
sunucularında desteklenmektedir.  

 

 
 
 
 
 
 
* Fiery JobFlow v2.2.4 veya üstünü gerektirir 

 
 

30 günlük ücretsiz deneme sürümleri 

Fiery JobMaster, Fiery JobFlow ve Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition'a 
benzer bir şekilde kullanıcıların Fiery Impose'un avantajlarını 30 gün boyunca 
ücretsiz deneme imkanı vardır. Kullanıcılar efi.com/impose adresinden 30 günlük 
deneme lisansı talep edebilir.  

Fiery Impose deneme lisansları kullanıcılara Acrobat Pro veya Enfocus PitStop Edit 
erişimi sağlamaz. Bu ek araçlar tüm Fiery Impose veya Fiery JobMaster lisanslı 
ürünlerinde mevcuttur. 

İşaretler için ön ayarlar 

VDP işleri için Kapak ortamı tanımı 

http://www.efi.com/impose
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Fiery JobMaster'ın yeni özellikleri 

Görüntü damgalama 

Kullanıcılar artık, baskıya hazırlama işleminde belgelere şirket logosu, filigran ve grafik çizimi kolaylıkla 
ekleyebilir. Bu özellik sayesinde operatörler, tasarımcıların yerel uygulama üzerinden değişiklik yapmasına 
gerek kalmadan işleri hızlıca özelleştirebilir. 

Birkaç tıklamayla bir veya bir dizi sayfaya görüntü ekleyebilirler. Kullanıcılar istedikleri kadar görüntü ekleyebilir. 
Ayrıca sayfalarda birden fazla görüntü de olabilir. 

Görüntü damgalama özelliği, damga yerleşimini daha hassas bir şekilde kontrol etmeyi sağlayan çok çeşitli 
ayarlar sunmaktadır ve kullanıcılara müşterilerin iş gerekliliklerini karşılama ve göze daha hoş gelen bir iş 
çıkarma konusunda güven kazandırmaktadır.  

Kullanıcılar tüm görüntü ayarlarında anında görsel geri bildirim ile önizleme yapabilirler. Bu ayarlardan bazıları 
görüntü konumu, opaklık, boyut, döndürme, ofset ve arka plan rengidir. 

 
Damga seçenekleri 

 

Taranan görüntüleri alma 

Kullanıcılar artık belgeleri doğrudan JobMaster içine taramaya ek 
olarak, önceden taranan belgeleri gelişmiş temizleme araçları ile iş 
birleştirme çalışmalarına yerleştirebilir. 

Kullanıcılar taranan belgeleri PDF veya yaygın olarak kullanılan tüm 
görüntü dosya biçimlerinde (bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, tif, png ve tiff) 
yerleştirebilir.  

Kullanıcılar PDF dosyaları yerleştirdiğinde JobMaster belge içinde 
taranan sayfaları otomatik olarak tespit eder ve temizleme işlemi için 
Önizleme ve Düzenleme penceresinde sadece bu taranan sayfaları 
gösterir.  

Düzgün şekilde taranmamış belgelerin el ile ek eğrilik düzeltme 
işleminden geçirilmesi gerekmektedir. Önizleme ve Düzenleme 
arabirimindeki yeni hassas döndürme kontrolleri kullanıcıların seçili 
sayfalarda 15 dereceye kadar döndürme yapmalarını sağlar. 

  

JobMaster'daki yerleştirme seçenekleri 
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Bu özellik sayesinde kullanıcılar taranan belgeleri üç farklı şekilde yerleştirebilir: 

• PDF dosyaları yerleştirmek — JobMaster, dosyayı yerleştirmeden önce belge içinde taranan sayfa olup 
olmadığını otomatik olarak tespit eder ve temizleme işlemi için Önizleme ve Düzenleme penceresinde 
sadece taranan sayfaları gösterir. 

• Görüntü dosyası yerleştirmek — Kullanıcılar bir veya daha fazla görüntü dosyası seçtiğinde JobMaster 
dosyaları yerleştirmeden önce temizleme işlemi için Önizleme ve Düzenleme penceresinde sadece 
taranan sayfaları gösterir. 

• Tarayıcıdan yerleştirmek — JobMaster tarama işlemini gerçekleştirir ve dosyayı almadan önce Önizleme 
ve Düzenleme penceresini gösterir. 

 

Sayfa ofseti 

Bu hızlı sayfa içeriği ayarlama türü kullanıcıların profesyonel bir 
görünüme sahip baskı ürünleri çıkarmalarına yardımcı olur. 

Kullanıcılar artık Sayfa düzenleme arabirimindeki çeşitli sonlandırma 
gerekliliklerini yerine getirmek için sayfa içeriğini kolaylıkla taşıyabilir. 
Delik zımba, taşma kenarlı sekme, zımba veya spiral ciltleme gibi 
sonlandırma işlemlerine yer açmak için sayfa yerleşimini dikey olarak 
yukarı ve aşağı veya yatay olarak sola ve sağa oynatabilirler. Ayrıca, yeni 
sayfa yerleşimini çift taraflı işlerde birebir kullanabilirler. 

 

 

 

 

 

  

Sayfa düzenleme penceresinde Sayfa 
ofseti modu 
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Entegrasyon iyileştirmeleri 

Fiery API v4 

Özel araçlar ve uygulamalarla çalışan matbaalar bunları Fiery DFE içine entegre etmek ister. Fiery Integration 
Package veya Fiery güncellemeleri ile en son çıkan Fiery API'yi indirebilirler. Sürüm 4.0, kurum içi araçları ve 
uygulamaları aşağıdaki eşsiz ticari ihtiyaçlar için Fiery sunucularına kolayca entegre etmek için yeni API'ler ve 
kullanılabilirlik iyileştirmeleri ekler: 

• Paper Catalog ID ile iş gönderme — Özel uygulamalardan iş gönderme işlemi artık çok daha basit hale 
gelerek geliştiricilerin ortamı eşsiz bir Paper Catalog ID ile tanımlamalarını sağlar. 

• İşler için kısmi arama — Bu, kurum içi uygulamaların Fiery sunucusu üzerindeki işleri tam değere veya kısmi 
değere göre filtrelemesini ve aramasını sağlar ve ayrıca iş başlıkları ve iş durumu gibi istenen iş özniteliklerini 
baz alır. Örneğin, uygulamalar "efijob01" ve "efijob02" sonuçlarını görmek için "efijob" araması yapabilir, 
bunun için 2 adı birebir aramaya gerek yoktur. 

• WebSockets API desteği — WebSockets API, özel uygulamalar ile canlı olay tabanlı bağlantı kurulmasını 
sağlar. Geliştiriciler özel uygulama ile Fiery sunucusu arasında etkileşimli bir canlı iletişim oturumu 
açabilirler. Bu API ile bir sunucuya ileti gönderebilir ve sunucuyu yanıt için sürekli yoklamak zorunda 
kalmadan, olay temelli yanıtlar (İş durumu: bekletiliyor, yazdırılıyor, yazdırıldı, hata. Baskı durumu: 
yazdırılıyor, kağıt sıkışması, toner düşük gibi) alabilirler. Böylece olaylar gecikme olmadan %100 canlı olur ve 
etkili veri trafiği ile hızlı yanıt verir (yoklamaya göre daha az hesaplama gücü ve verisi kullanır). 

Fiery JDF v1.5 

Fiery Integration Package en yeni Fiery JDF'yi kurmanın ve yapılandırmanın en kolay yöntemini sunar. En yeni 
Fiery JDF, EFI Productivity Software ile entegre iş akışları, üçüncü taraf baskı öncesi iş akışları ve ayrıca kurum 
içi özel entegrasyonlar için çok sayıda iyileştirme sunar. Bu iyileştirmeler arasında bellek kullanımı 
optimizasyonu ve stabilite geliştirmeleri, ayrıca yeni JDF özellikli Fiery özellikleri bulunur: 

• Bölüm belirlemek — Bu özellik sayesinde uzun belgelerde bölüm oluşturmayı otomatik hale getirmek ve tek 
iş içerisinde ayırıcı veya bölümlere sahip birden fazla belgeyi toplu olarak göndermek çok kolaydır. JDF ile 
belgenin sayfa numarasını girerek bölüm başlangıcını belirlemek için entegre üst yazılımının kullanılmasına 
olanak sağlar. Bu işlev, İş özellikleri'ndeki Fiery bölümler özelliğine eş değerdir. 

• İçerik düzenini döndürmek — Düzen ayarlarında otomatik 180 derece döndürmeyi belirtmek için JDF 
arabirimini sağlar. Bu özellik, Fiery sunucusunun İş özellikleri'ndeki 180 döndür özelliğine eş değerdir. 
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Ek kaynaklar 

Aşağıda Fiery Command WorkStation 6 ve ayrıca ilgili ürün ve uygulamalar konusundaki bilginizi artırmaya 
yardımcı olacak satış, eğitim ve teknik konularla ilgili kaynakların bir listesi bulunmaktadır.  

Fiery Command WorkStation 6 ana sayfası efi.com/cws 

Fiery Command WorkStation 6 indirme fiery.efi.com/cws6-download  

Fiery Impose 30 günlük ücretsiz deneme sürümü 
talebi 

efi.com/impose 

Fiery JobMaster 30 günlük ücretsiz deneme sürümü 
talebi 

efi.com/jobmaster 

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 30 
günlük ücretsiz deneme sürümü talebi 

efi.com/gappe 

Fiery JobFlow 30 günlük ücretsiz deneme sürümü 
talebi 

efi.com/jobflow 

Fiery baskıya hazırlama çözümleri karşılaştırması fiery.efi.com/makeready-comparison  

Learning@EFI'deki eğitim kaynakları learning.efi.com  

Fiery Forumları fieryforums.efi.com 

Fiery Command WorkStation 6 Yardım belgeleri http://help.efi.com/cwspackage/index.html 
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