
Fiery JobFlow 2.3

Quais são as novidades e as melhorias desta versão?



O que há de novo?
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Novo recurso Disponibilidade

Módulo Collect JobFlow Base

Pesquisa de módulo global JobFlow Base

Compatível com o novo recurso do Impose JobFlow Base*

Função de renomear fluxos de trabalho e adicionar descrição JobFlow Base

Melhorias da interface do usuário JobFlow Base

Função de arrastar e soltar um trabalho na janela de edição de fluxo de trabalho preservando 

o nome do trabalho

JobFlow Base

Melhorias do módulo Connect JobFlow

Compatível com o PitStop 2017 JobFlow

*É preciso ter a licença do Impose

Estes recursos estão disponíveis no JobFlow 2.3, que precisa da Command Workstation 6.1



Módulo Collect
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• Novo no JobFlow Base

• Trabalhos em lote baseados no 
trabalho ou no número de 
páginas 

• Libere trabalhos individualmente, 
mesclados ou agrupados por 
horário ou nome

• Aperfeiçoe bastante os fluxos de 
trabalho do Impose



Módulo Collect
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• Exemplos de aplicação:
– Cartões de visita suficientes para 

preencher uma folha 11x17/A3

– Trabalhos que usam um tipo de 
papel específico

– Todos os trabalhos com uma 5.a

cor específica

• Recursos de agrupamento por 
meio de scripting adicional:
– Layout automático com base na 

quantidade e no tamanho da pilha



Pesquisa de módulo global
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• Localize uma função 
específica com base 
no nome ou descrição 
do modelo*

• Salve as funções usadas 

com frequência para 
facilitar a consulta

Caixa de pesquisa

Selecione o modelo desejado no menu 

suspenso

*Descrição disponível apenas para os recursos do PitStop 

e pacotes do Connect



Compatível com o novo recurso do Impose
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• Agora compatível com 
os novos recursos do 
Fiery Impose
– Automatização de 

agrupamento de acordo com 
o tamanho da mídia

– Rotação automática de página

– Deslocamento de layout

– Controle de margem

• É preciso ter o CWS 6.1 
instalado



Connect Package
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• Um Connect Package (.zip) 
tem todos os recursos de script 
necessários para adicionar 
um recurso personalizado 
do JobFlow

• Importe com recursos do 
JobFlow

• Facilita o uso de funcionalidades 
personalizadas



Edite o nome e a descrição do fluxo 
de trabalho
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Agora você pode editar os nomes dos fluxos de trabalho em uma data 
posterior e adicionar descrições ao fluxo de trabalho – útil principalmente 
se você tiver muitos fluxos de trabalho diferentes para gerenciar.  



Melhorias da interface do usuário
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• Veja rapidamente 
os status de todos 

os trabalhos

• Use totalmente 
o espaço de tela 

disponível
Clique em um cabeçalho de seção para 

alternar a visualização

Veja o conteúdo da seção expandida



Compatível com o PitStop 2017
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• Compatível com as 
funcionalidades do PitStop 2017

• Clientes que têm Contrato de 
manutenção de software 
(SMA) válido podem solicitar 
a atualização da licença do 
PitStop pelos canais de vendas 
tradicionais da EFI



Outras melhorias
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• Arraste e solte um trabalho enquanto edita um fluxo de 
trabalho
– Teste fluxos de trabalho com menos cliques

• Preserve o nome do trabalho ao salvar na pasta de saída
– Melhora a integração através das hot folders de terceiros

• Exclua um fluxo de trabalho mesmo se ele tiver trabalhos 
associados

• Os fluxos de trabalho exportados agora são nomeados 
corretamente

• Exporte recursos na janela Recursos



Novos recursos
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• Livro eletrônico do retorno sobre 
o investimento do JobFlow

– Ajude os seus clientes a calcular 
o tempo para obter resultados com 
a automatização 

– Assista a vídeos e fluxos de trabalho 
de amostra

• Também na Biblioteca do JobFlow 
em efi.com

http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/ads/roi/fiery-roi-ad-campaign?p=inp-home
https://players.brightcove.net/1263232659001/SyZQKCmbl_default/index.html?videoId=5501208619001
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobflow/jobflow-library/


Teste o JobFlow gratuitamente
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Há duas formas de acessar uma versão de avaliação gratuita por 30 dias:

Página do Fiery JobFlow em efi.com Versões de avaliação do Fiery Software 
na Command Workstation 6.1

http://www.efi.com/jobflow

