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Onze maneiras de ver se o Fiery Impose 
pode poupar tempo para seu negócio.

Fiery® Impose 

Responda estas perguntas para identificar o quanto suas operações de impressão 

podem se beneficiar com o Fiery® Impose. Se a sua resposta for "Sim" para algumas 

destas perguntas, então o Fiery Impose pode beneficiar significativamente suas 

operações de impressão, apresentando uma excelente oportunidade para aumentar 

a lucratividade do seu negócio.

O acabamento de documentos requer uma variedade de sequências de páginas. Por exemplo, a primeira página 
de um livreto com lombada canoa precisa ser colocada próxima da última página, enquanto um documento de 
lombada quadrada não precisa ser organizado dessa forma. Os trabalhos de impressão de dados variáveis (VDP) 
também requerem imposição porque os registros podem ser ordenados de forma diferente. O Fiery Impose 
oferece imposição de documento intuitiva que automatiza essas tarefas de pré-impressão.

Por que o Fiery Impose?

1. Você gasta muito tempo verificando se as páginas pré-impostas estão
imprimindo corretamente?

O Fiery Impose é uma solução intuitiva e visual de preparação in-RIP desenvolvida
para ambientes de produção. Com o Impose, os designers não precisam se
preocupar com as configurações de imposição. Com isso, eles podem delegar essa
tarefa aos operadores das impressoras, que aproveitam os recursos de imposição
rápida e precisa de documentos que o Impose oferece. Os modelos personalizados
de imposição permitem que os operadores apliquem automaticamente elementos
de design utilizados com frequência, como guilhotinas e tipo de mídia. Trata-se
de uma abordagem rápida e automatizada para tarefas demoradas que podem
provocar erros.
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2. Você trabalha com cartões de visita, cartões postais, cupons e ingressos 
de eventos?

O recurso de repetição de agrupamento no Fiery Impose permite que os usuários 
configurem um trabalho de imposição em menos de cinco minutos e calculem 
automaticamente o número de cópias a serem impressas. O recurso verifica se  
o layout imposto otimiza o uso de papel e evita cálculos manuais tediosos.  
Os usuários só precisam inserir os parâmetros conhecidos, como tamanho da 
mídia, número de produtos finalizados e outros detalhes. 

3. Você precisa de imposição de corte e empilhamento?

O Fiery Impose oferece essas opções para que você comece a cortar, selecionar e 
embalar antes que o processo de produção (incluindo impressão e acabamento) 
esteja concluído. Com isso, você pode realizar as etapas de produção 
paralelamente e aumentar sua produtividade. 

4. Você tem trabalhos de imposição repetitivos que gostaria  
de automatizar?

O Fiery Impose permite criar um número ilimitado de modelos definidos pelos 
usuários. Esses modelos incluem estilos de imposição, como lombada canoa, 
lombada quadrada ou empilhamento e corte, com marcas de corte e áreas de 
sangria. Basta anexar esses modelos a um Fiery Hot Folder, a uma predefinição 
de trabalho ou a uma impressora virtual para enviar um arquivo para imposição 
automatizada. 

5. Você precisa fazer alterações de última hora nos seus documentos  
antes da impressão?

Com a integração do Adobe® Acrobat® Pro*, é possível fazer alterações de última 
hora de forma rápida e prática em textos, imagens e cores especiais. Com isso, 
seu fluxo de trabalho ganha mais flexibilidade ao eliminar a necessidade  
de modificar os documentos originais. 

6. Você precisa salvar documentos impostos para futuras provas  
ou reimpressões?

Você tem a opção de salvar trabalhos impostos como arquivos PDF para facilitar as 
impressões futuras. O arquivo imposto já convertido para PDF pode ser reutilizado 
para outros fins, como prova de impressão em uma impressora diferente. 

7.  Você tem um criador de livretos em linha?

Um criador de livretos em linha requer a modificação da ordem das páginas de um 
documento. Por exemplo, em um documento de oito páginas, a primeira página 
precisa ser colocada próxima da última página. O Fiery Driver, com o recurso para 
criação de livreto, faz esse tipo de modificação de modo simples e fácil. Além disso, 
você pode abrir um trabalho com a criação de livretos no Fiery Impose para  
pré-visualizar a imposição e fazer outras modificações no layout utilizando  
a poderosa interface visual.  

8 Você precisa de imposição no modo n-up para pequenos documentos?

Para itens pequenos, o Fiery Impose oferece estilos de imposição de até 25 linhas 
e 25 colunas para otimizar o uso de papel. A duplicação de página economiza no 
custo por clique 

* Vendido separadamente
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EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, 
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade 
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a 
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, 
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com 
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.
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9. Você precisa de imposição para trabalhos de impressão de dados
variáveis (VDP)?

O Fiery Impose controla uma ampla variedade de formatos VDP, incluindo Fiery
FreeForm™, PDF/VT, PPML e Creo VPS. Ele oferece uma prévia dos documentos
VDP impostos, mostrando os registros. A prévia da wireframe VDP oferece uma
exibição rápida das configurações de imposição e uma rápida prévia do layout
em miniatura. A imposição de "vários registros por página" ou "várias páginas por
registro" e a capacidade de conciliar páginas para coincidir com a assinatura de
imposição tornam o Impose uma solução poderosa para fluxos de trabalho VDP.

10. Você precisa definir a área de sangria e as marcas de corte no
seu documento?

Os documentos coloridos podem ter um segundo plano que cobre toda a superfície
e faz a sangria fora das bordas da página. Com o Fiery Impose, os operadores de
pré-impressão podem definir uma área de sangria e marcas de corte para cortar
corretamente o documento durante o processo de acabamento. Combinado com
os estilos de imposição disponíveis, tais como lombada canoa e lombada quadrada,
ele oferece aos operadores de pré-impressão uma poderosa ferramenta de imposição
profissional que atende às necessidades dos ambientes de produção mais exigentes.

11. Você tem equipamento de acabamento da Duplo?

Reduza o tempo de configuração do trabalho e elimine o desperdício com
a integração aos dispositivos de acabamento off-line da Duplo. O Fiery Impose
pode inserir um código de barras e cruzes de registro pré-configurados no canto
superior direito das folhas impostas para instruir o dispositivo de acabamento da
Duplo a posicionar automaticamente as lâminas, as guilhotinas e as dobradeiras
a fim de concluir o serviço corretamente.

Para obter mais informações, acesse a página do Fiery Impose em  
www.efi.com/fieryimpose. Faça um teste gratuito do modo de demonstração 
do Fiery Impose incluído na Fiery Command WorkStation.
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