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Fiery sunucu türleri

Tümleşik Fiery 
E100/E200

Küçük ve orta ölçekli 
Copy Center ve 

kurumsal müşteriler 
için. Yaklaşık 60-80 

kopya/dak.

Harici Fiery Server 
Pro 80/90

Değişken data ve yoğun 
baskı yapan baskı 
merkezleri için.
Yaklaşık 80-100 

Kopya/dak.

Yüksek performanslı 
Fiery Server QX100
Değişken data basan ve 

özellikle büyük dosyalarla 
çalışan baskı merkezleri için.

Yaklaşık 100 ve üzeri 
Kopya/dak.



Yeni Fiery NX Premium ve NX Pro

• Yeni dizayn
• Dokunmatik control panel 

ekrani.
• Ekran üzerinden is listesini

görünüleme ve yedekleme
imkani.



Öğrenecekleriniz

• Fiery Command WorkStation 6'ya Genel Bakış
• Yeni özellikler
• Eğitici kaynaklar
• Soru-Cevap



Genel Bakış

Üretkenliğinizi artıran arabiriminiz
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Baskı işlerini daha hızlı yönetin, baskı 
üretimini artırın
• Sorunsuz ve hızlı yükseltme işlemi
• Daha sezgisel ve kullanımı kolay
• Daha verimli ve üretken
• Yöneticiler için yeni araçlar
• Geleceğe hazır

Fiery Command WorkStation 6



Fiery Command WorkStation 6

• Çabucak harekete 
geçmek için işleri 
daha hızlı bulun
• Araçlara daha hızlı 

erişim

• Modern arabirim 
kullanım kolaylığını 
artırıyor
• Sorunsuz kurulum ve 

yükseltme işlemi
• Karmaşık belgeleri 

daha hızlı basın

• Daha hızlı renk ayarı
• Farklı işlerde daha 

tutarlı sonuç

• Fiery sunucularını 
kolaylıkla güncel tutun
• Önemli baskı üretimi 

istatistiklerini 
görüntüleyin 
• Fiery JDF ve API 

iyileştirmeleri



Kısaca özellikler
• Fiery system 10/10e+ ile 

uyumlu
• Mac 10.9+, Windows 7+ 

sistemlere kurulur 
• Fiery Software Manager ile 

kurulur ve yükseltilir
• Fiery System 9/9e R2 ve altına 

veya Fiery Central 
sunucularına bağlanmaz



Fiery güncellemeleri

• Fiery sunucularını kolaylıkla güncel 
tutun

• Bildirimler ve uygulanması kolay 
indirme ve kurulum prosedürleri edinin 

• Uzaktaki istemcilerden internete bağlı 
olmayan Fiery sunucuları üzerinde 
güncellemeler yapın



Fiery güncellemeleri
• Fiery güncellemeleri, güncelleme olduğunda Yöneticiyi İş merkezi ve 

Ana sayfa ekranlarında bilgilendirir





Fiery Software Manager

Sorunsuz ve hızlı yükseltme işlemi

• Çalışmaların hızla devam edebilmesi 
için müşteri ayarlarını saklar

• Fiery Software Manager, 
Fiery Extended Applications’ı 
Fiery Command WorkStation Package 
ile değiştirir
– Fiery Hot Folders içerir
– Fiery Remote Scan bağımsız bir 

uygulamadır
• Kısa hoş geldiniz turu ile kullanıcıları 

hızlıca başlatın 
Hoş Geldiniz Turu



Geleceğe hazır
• Tüm baskı üretimini etkili bir şekilde yönetmek için 

birleştirilmiş bir arabirim sunacak bir platform 
– Kesme tabaka baskı makineleri
– Geniş ve süper geniş formatlı 

baskı makineleri
– Yüksek hızlı inkjet
– Tekstil



Ek kaynaklar
Fiery Command WorkStation 6 ana sayfası efi.com/cws
Fiery Command WorkStation 6 indirme fiery.efi.com/cws6-download
Yenilikler kılavuzu fiery.efi.com/cws6-whatsnew
Fiery Impose 30 günlük ücretsiz deneme efi.com/impose
Fiery JobMaster 30 günlük ücretsiz deneme efi.com/jobmaster
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 30 
günlük ücretsiz deneme

efi.com/gappe

Fiery JobFlow 30 günlük ücretsiz deneme 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 help.efi.com/cwspackage/index.html



Command WorkStation 6 web seminerleri

2. Oturum – Montaj ve diğer iş 
hazırlama araçlarının kullanımı
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Sorular

FieryForums.efi.com
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Teşekkürler


