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Tento dokument představuje sadu funkcí, která je běžně součástí tiskových serverů Fiery®. Skutečná sada funkcí se může lišit 
podle konkrétních modelů produktů Fiery, protože některé funkce nemusí být z důvodu konkrétních vlastností implementace 
produktu nebo místních požadavků podporována. Informace o konkrétní sadě funkcí daného modelu Fiery najdete v přehledu 
funkcí tohoto modelu nebo vám je poskytne dodavatel produktů Fiery. Žádné informace zde uvedené nepředstavují záruku 
doplňující výslovná prohlášení o záruce poskytované s produkty a službami společnosti EFI.
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Úvod 

Systém Fiery® FS150/FS150 Pro je nejmodernější, škálovatelný a integrovaný digitální front-end pro digitální tiskové stroje, který 
zákazníkům zajišťuje nejvyšší návratnost investice. Nové funkce zajišťují značné zvýšení produktivity, poskytují přesné a úžasné 
barvy včetně mimořádných zlepšení, pokud jde o jednoduché používání, a vylepšení integrace, které pomůže komerčním a 
digitálním tiskárnám snižovat náklady a zlepšovat služby.  

Fiery FS150 je k dispozici pro vestavěné servery Fiery a Fiery FS150 Pro pro externí servery Fiery.  

Nové funkce   

Produktivita Kvalita barvy/obrazu Využitelnost Integrace 

Fiery HyperRIP – 
vylepšení*** 

Funkce Grayscale Composite 
Overprint 

Fiery Ticker – vylepšení** Fiery JDF – vylepšení* 

APPE 3.0** Vyvážení černého bodu 
CMYK* 

Fiery Command 
WorkStation® 5.5 

Integrace Fiery 
Dashboard* 

CPSI 3020 PANTONE 336 – nové barvy Fiery Software Manager Sledování nákladů na 
úlohu 

Fiery Server – 
automatizované 
pracovní postupy  

Vlastní předvolby zakřivení* Štítky s prolínáním okrajů  

 Oblasti pro 
přetažení 

Podpora speciálních barev Fiery Remote Scan – 
vylepšení 

 

 In-line výběr 
předvoleb serveru a 
virtuálních tiskáren 

 Fiery Command 
WorkStation 5.6* 

 

VDP Multi-Up Booklet  Fiery Go  

  Nástroj pro konfiguraci 
Fiery 

 

  Fiery Clone Tool pro 
vestavěné servery 

 

  Předvolby specifické pro 
jednotlivé produkty 

 

* Vyžaduje Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2 dostupné do června 2014 jako položka k online 
stažení. Další informace o celé řadě nových funkcí aplikace Fiery Command WorkStation 5.6 získáte v přehledu nových funkcí 
aplikace Fiery Command WorkStation 5.6 nebo na stránkách www.efi.com/cws5.   
** Funkce nejsou dostupné na vestavěných serverech Fiery se systémem Fiery FS150.  
*** K dispozici pouze na serverech Fiery QX100 

Poznámka: Funkce se liší podle modelu tiskového stroje. Pokud chcete zjistit, které funkce jsou přesně dostupné, navštivte přehled 
funkcí jednotlivých produktů. 
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Produktivita 

Fiery HyperRIP – vylepšení 

Technologie Fiery HyperRIP v systémech FS150 Pro je ještě výkonnější než v dřívějších verzích. Technologie HyperRIP nyní rozdělí 

úlohu na čtyři logické díly pro paralelní zpracování úlohy místo na dva. To znamená, že server Fiery zpracovává úlohu v průměru o 

15 % rychleji než dřívější verze technologie HyperRIP a v průměru o 55 % rychleji než server Fiery bez funkce HyperRIP. 

 

Minimální požadavky: 

 Procesor s 8 jádry 

 16 GB RAM paměti 

 Software systému FS150 Pro 

Funkce Fiery HyperRIP je k dispozici pouze pro serverové platformy Fiery QX100.  

Systémy Fiery FS150 Pro automaticky rozpoznají hardwarové prostředky pro použití funkce HyperRIP u úloh využívajících dva 

nebo čtyři procesy RIP. Když má server Fiery nejméně 16 GB nebo více RAM paměti, využívá osm RIP a když má více než 8 GB a 

méně než 16 GB, využívá dva RIP. 

Panel zpracování v okně Job Center aplikace Command WorkStation je rozdělený a ukazuje dva ze čtyř panelů průběhu vedle sebe 

– současně a nezávisle se aktualizují, aby sledovaly pokrok funkce HyperRIP. 
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Rozdělení úlohy podle HyperRIP na RIP na čtyřech procesorech. 

Výhody pro zákazníky 

 Značná vylepšení výkonu zpracováním více stránek úlohy současně. 

 Panely průběhu znázorňují více procesorů v akci. 

 Rychlejší propustnost znamená méně čekání na operátory a vylepšení účinnosti. 

APPE 3.0  

Servery Fiery FS150 Pro zajišťují podporu nejnovějšího modulu pro interpretace souborů PDF od společnosti Adobe®.  

Vylepšení v3.0 od společnosti Adobe najdete na stránkách http://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html.  

Výhody pro zákazníky 

 Servery Fiery pomáhají průběžně informovat zákazníky o podpoře nejnovějších standardů v odvětví. 

CPSI 3020 

Servery Fiery FS150 Pro zajišťují podporu pro nejnovější modul pro interpretace souborů PostScript® od společnosti Adobe®.  

Výhody pro zákazníky 

 Servery Fiery pomáhají průběžně informovat zákazníky o podpoře nejnovějších standardů v odvětví. 

Fiery Server – automatizované pracovní postupy 

Rozhraní aplikace Fiery Command WorkStation nabízí způsob rychlého výběru předvoleb serveru pouhým výběrem jedné z 
předvoleb po kliknutí pravým tlačítkem myši. Správci Fiery mohou vytvářet a publikovat pracovní postupy stejně jednoduše jako 
vytvořit novou virtuální tiskárnu a publikovat pracovní postupy pro zpřístupnění všem operátorům, kteří mají na tento server Fiery 
přístup. Automatizované pracovní postupy vyžadují server Fiery s funkcí Virtual Printers nebo Server Presets. Virtual Printers je 
standardem pro externí servery a představuje volitelnou funkci pro vestavěné servery. Server Presets je standard pro externí i 
vestavěné servery počínaje servery Fiery System 10 a 10e. 
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Výběr předvoleb serveru po kliknutí na úlohu pravým tlačítkem 

Nová funkce Oblasti pro přetažení zajišťuje aplikaci Fiery Command WorkStation nový vzhled jasným vyznačením oblastí 
otevřených pro přetahování souborů k tisku. Vylepšuje také prohlížení seznamu serverů zobrazením jednoduchého způsobu 
spojení funkce Server Presets and Virtual Printers při stahování úlohy na server Fiery, vylepšené zobrazení seznamu serverů a 
informací o serveru, jako jsou spotřební materiály, tonery, výstrahy a další. 

 

Oblast pro přetažení vyznačená ve frontě blokování 

Výhody pro zákazníky 

 Jednoduchý způsob propojení funkce Server Presets a Virtual Printers při stahování úlohy na server 
Fiery 

 Vylepšený pohled na seznam serverů a informace o serveru, jako jsou spotřební materiály, tonery, 
výstrahy a další. 
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VDP Multi‐Up Booklet 

VDP Multi-Up Booklet je funkce Fiery Impose, která umožňuje tisk dvou 
záznamů na list, a zajišťuje tak snížení nákladů na tisk na list větší 
velikosti při poplatku za jedno kliknutí. Přístup probíhá prostřednictvím 
funkce Fiery Impose a uživatelé mohou uložit nastavení jako předvolbu 
Impose, kterou lze vybrat v okně Virtual Printers nebo Hot Folders pro 
automatizované odeslání úlohy.  

Pro záznamy různých délek budou automaticky nastaveny prázdné 
stránky – na základě požadavků na stránkování. Pokud nejsou povoleny 
úvodní stránky, měly by prázdné stránky připadnout na konec úlohy. 
Pokud jsou tyto stránky povoleny, mohou být prázdné stránky někde 
uprostřed po složení úlohy během offline finišingu. 

Funkce VDP Multi-Up Booklet je k dispozici pouze pro úlohy s 
variabilními daty.   

Výhody pro zákazníky 

 Umožňuje rychlejší výstup díky zpracování úlohy s 
méně listy a méně kliknutími. 

 Snižuje náklady tiskem dvou záznamů na větší list. 
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Kvalita barev a obrazu 

Funkce Grayscale Composite Overprint 

Funkce Grayscale Composite Overprint umožňuje přesné vykreslení přetisků, postupně mizejících stínů a fólií v barevných 
tiskových úlohách i při černobílém tisku.  

Tato jedinečná funkce Fiery funguje při tisku v režimu stupňů šedé s povolenou funkcí Composite Overprint a v popisovačích CPSI 
i APPE.  

 
 
Nastavení funkce Grayscale a Composite Overprint je nutné vybrat v okně Job Properties, aby bylo zajištěno správné vyjádření 
přetisků  
v černobílém výstupu 
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Červená pole označují, kde došlo k chybám kvůli přetisku    S 
povolenou funkcí Grayscale Composite Overprint 
není použito 

 Výhody pro zákazníky 

 Zaručuje černobílý výstup, který odpovídá návrhu prvního výtisku, i když návrhář použil techniky, jako 
je přetisk.  

 Zajišťuje úsporu nákladů při produkování černobílého výstupu a zachovává vzhled komplexních 
prvků návrhu. 

Vyvážení černého bodu CMYK 

Funkce Vyvážení černého bodu CMYK využívá správu barev Fiery ke kontrole detailů stínování při převodu barev CMYK. To je 
zvlášť užitečné u obrázků se standardními zdroji palet barev CMYK, jako je ISO Coated V.2 nebo GRACoL, které jsou vytištěny na 
médiích nízké kvality s menší škálou barev CMYK, jako je běžný nepotahovaný papír. 

Vyvážení černého bodu CMYK je jedna z funkcí, které musí být povoleny, aby byl zajištěn vynikající výstup PDF/X-4 nebo vyhovění 
testovacím sadám Altona a Ghent. Při kontrole zdrojů CMYK s malou škálou, jako je novinový papír, je možné tuto funkci zakázat, 
aby byly barvy při zobrazování na tiskovém stroji pro novinový papír vykreslovány s vyšší přesností. Funkce Vyvážení černého 
bodu je pro zdroje RGB převáděné se záměrem vykreslení pomocí funkce Relative Colorimetric vždy povolena. 

Funkce vyžaduje software systému Fiery FS150 a produkt Fiery Command WorkStation v5.6. Viz nový přehled funkcí pro aplikaci 
Fiery Command WorkStation. 
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Nastavení funkce Black Point Compensation ve vlastnostech úlohy 

Výhody pro zákazníky  

 Zaručuje perfektní výstup PDF/X-4 nebo úspěšné splnění testů Altona a Ghent. 

Nové barvy v knihovně PANTONE 336  

Podpora aktuální knihovny PANTONE® uživatelům umožňuje přesné vykreslení ještě více barev PANTONE přidáním nových barev 

PANTONE 336 na jejich server Fiery.  

Knihovna je umístěna ve složce Device Center > Resources > Spot Colours v aplikaci Command WorkStation. 

Výhody pro zákazníky  

 Splňuje očekávání zákazníků, kteří kladou velký důraz na barvy. 

 Zajišťuje správné spárování nejnovějších barev PANTONE včetně nových kolorimetrických definicí. 

Celou sbírku knihovny PANTONE včetně aktualizované řady PLUS SERIES systému PANTONE MATCHING SYSTEM® s 84 
novými barvami lze stáhnout také na stránkách download.efi.com/FieryPantone.  
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Vlastní předvolby zakřivení 

Vlastní předvolby zakřivení jsou funkcí prohlížeče Fiery ImageViewer, která nabízí možnost ukládat vlastní úpravy křivky barev a 
aplikovat je prostřednictvím metod odesílání úlohy, jako je Fiery Driver, Job Properties, Hot Folders nebo Virtual Printers. 

Funkce vyžaduje aplikaci Fiery Command WorkStation v5.6. Viz přehled nových funkcí aplikace Fiery Command WorkStation. 

Výhody pro zákazníky 

 Umožňuje automatizaci úprav barev na poslední chvíli u úloh, které vyžadují stejný typ korekce 
barev. 

Podpora speciálních barev 

Funkce Speciální barvy umožňuje používat ve výstupních zařízeních barviva nad rámec barev CMYK pro dosažení speciálních 
efektů. Patří sem průhledný povrch zajišťující lesklý efekt, bílé zbarvení pro jasnější výstup na matném papíru a různé bodové 
barvy, jako je červená nebo kovová. 

Speciální barvy jsou podporovány z následujících uživatelských rozhraní: 
- ImageViewer – zobrazují se jako další barevné desky nebo křivky nad rámec škály CMYK. 
- Funkce Job Properties v produktech Fiery Driver a Command WorkStation – zobrazují se jako nová karta Specialty Colour 

pro možnosti úlohy specifické pro speciální barvy. 
- Fiery Driver – zobrazuje se na kartě Watermark (Vodoznak) (pro průzračný inkoust), na kartě Installable Options 

(Možnosti instalace) a v oblasti Consumables (Spotřební materiály). 
- Command WorkStation – zobrazuje se v oblasti Consumables (Spotřební materiál) a v části Specialty Colour (Speciální 

barva) na kartě Resources (Zdroje). 
Automatické generování funkcí vodoznaku a podpora technologie ImageViewer jsou na serverech Fiery jedinečné. 

Výhody pro zákazníky  

 Na tiskárnách lze vytvářet výstupy vyšší hodnoty s vyšší marží ze zisku. 

 Návrháři grafiky mohou vytvářet dokumenty, které vynikají nad ostatními, pomocí speciálních efektů 
při zvýrazňování. 

Nejnovější knihovny PANTONE si lze kdykoli stáhnout na stránkách 
efi.com 

Knihovny PANTONE dostupné na serveru Fiery 



 

11 

 Pracovníci marketingu mohou vytvářet poutavá díla, která dokážou přitáhnout a udržet pozornost 
zákazníka.



 

12 

 

Možnosti využití 

Vylepšení aplikace Fiery Ticker 

Fiery Ticker je aplikace typu vizuálního spořiče obrazovky, která běží lokálně na externím serveru Fiery. 

Fiery Ticker 2.0 se integruje s klasickým modrým pruhem Fiery v horní části obrazovky a přidává k němu následující nové funkce: 

 Přístup k zástupcům aplikací Fiery, jako je Command WorkStation, Hot Folders, Fiery Remote Scan, 
Fiery Color Profiler Suite a Fiery Notes.  

 Možnost měnit barevný motiv. 

 Možnost použít akce správy úlohy a serveru, jako je zrušení zpracování nebo tisku, nebo akcí 
serveru, jako je jeho restartování. 

Fiery Ticker v2.0 neposkytuje jenom přehledné zobrazení stavu aktivity systémů Fiery, ale také rychlý přístup k hlavním aplikacím a 
akcím obsluhy Fiery. 

 

Nový panel Fiery Tickers přehledným zobrazením stavu serveru Fiery 

 

Fiery Ticker zobrazuje zástupce klíčových aplikací Fiery a rychlý přístup ke správě úloh a akcí na serveru 

Výhody pro zákazníky 

 Zvyšuje produktivitu obsluhy a nabízí rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím Fiery. 
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Fiery Command WorkStation 5.5 

Fiery Command WorkStation v5.5 obsahuje následující nové funkce: (kliknutím na jednotlivé funkce o nich získáte více informací) 

 Automatizované pracovní postupy na serveru Fiery 

- Oblasti pro přetažení 

- In-line výběr předvoleb serveru a virtuálních tiskáren 

 Štítky s prolínáním okrajů v aplikaci Fiery JobMaster 

 VDP Multi-Up Booklet 

 Fiery Software Manager 

 Vylepšení funkce Fiery Remote Scan 

Verze 5.6 aplikace Command WorkStation bude k dispozici jako položka ke stažení na stránkách www.efi.com/cws5 od června 
2014. Další informace o nových funkcích aplikace Fiery Command WorkStation 5.6 získáte v průvodci novými funkcemi aplikace 
Fiery Command WorkStation 5.6 nebo na stránkách www.efi.com/cws5.   

Fiery Software Manager 

Fiery Software Manager je správce aplikací pro několik platforem, které jsou součástí balíčku Fiery Extended Applications 
Package. Určí a stáhne správný balíček k instalaci a spravuje procesy instalace a odinstalace aplikací. Uživatelé mají možnost 
pozastavit nebo obnovit stahování softwaru a mohou funkci Fiery Software Manager nastavit na automatické stahování budoucích 
aktualizací na pozadí. 

 

 

Nástroj Fiery Software Manager upozorní uživatele, když jsou v balíčku Fiery Extended Applications Package k dispozici nové 
verze 
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Uživatelé mohou během procesu stahování kdykoli pozastavit nebo zastavit stahování 

Výhody pro zákazníky  

 Upozorní, když jsou k dispozici nové verze softwaru pro stažení. 

 Nabízí možnost pozastavit a obnovit stahování softwaru, aby nedošlo ke ztrátě dat a nebylo nutné 
proces stále znovu spouštět. 

Štítky s prolínáním okrajů 

Štítky s prolínáním okrajů v aplikaci Fiery JobMaster uživatelům umožňuje vytvářet 
plně dokončené dlouhé dokumenty se správně definovanými oddíly bez nutnosti 
vytvářet speciální média se štítky.  

Tato funkce automaticky použije nastavení štítku s prolínáním okrajů pro všechny 
stránky v kapitole, což zvyšuje pozici štítku pro každou následující kapitolu. Aby se 
mohla ouška štítků zobrazovat na okraji stránky barevně, je nutné hotovou úlohu na 
okraji knihy oříznout. 

Výhody pro zákazníky  

 Pomáhá vytvářet plně dokončené úlohy s řádně definovanými oddíly bez použití speciálního média 
pro štítek. 

 Nabízí tiskárnám nový a jiný typ aplikace s přidanou hodnotou. 

Vylepšení aplikace Fiery Remote Scan 

Aplikace Fiery Remote Scan nabízí následující vylepšení: 

 Mapování složek 

 Automatické přihlašování 

Mapování složek 

Tato aplikace nahrazuje aplikaci Fiery Bridge, která byla dříve k dispozici pouze pro klienty Windows. Mapování složek umožňuje 
uživatelům, kteří skenují ze serveru Fiery, synchronizaci obsahu poštovní schránky Fiery s místní složkou. Mapování složek je k 
dispozici v klientech Windows a Mac. S touto funkcí se úlohy skenování, které přecházejí do poštovní schránky, automaticky 
zobrazují ve složce na počítači uživatele. 
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Obsah poštovní schránky Fiery se zobrazuje v klientovi Mac 

Výhody pro zákazníky  

 Rychlejší načítání naskenovaných úloh. 

 Podpora počítačů Windows a Mac bez nutnosti instalovat další aplikace do balíčku Fiery Extended 
Applications. 

Automatické přihlašování 

Funkce automatického přihlašování si zapamatuje název poštovní schránky a heslo uživatelů produktů Fiery, takže stačí, když 
přihlašovací informace zadají pouze jednou. 

 

Přihlášení uživatele je rozpoznáno automaticky 

Výhody pro zákazníky  

 Pomáhá urychlit celý proces skenování. 
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Fiery Command WorkStation 5.6 

Aplikace Fiery Command WorkStation v5.6 bude k dispozici od června 2014 prostřednictvím online položky ke stažení na 
stránkách www.efi.com/cws5 a bude zahrnovat následující nové funkce: 

o Filtrovaná zobrazení seznamu úloh 

o Fiery JDF v1.3 s aplikací Fiery Integration Manager 

o Online nápověda 

o Přístup na webovou stránku Fiery Online Resources 

o Integrace Fiery Dashboard 

o Fiery ImageViewer 2.0 

 Nové uživatelské rozhraní 

 Vlastní předvolby zakřivení 

 Podpora funkce Specialty Colours 

 Vylepšený export nástrojů pro jemné doladění PDF 

o Vylepšení aplikace Fiery JobMaster 

 Funkce štítků s více styly 

 Vylepšené číslování stránek 

o Vytvoření nové úlohy 

o Lokalizace do několika jazyků (ruština, turečtina, polština, čeština) 

Další informace o nových funkcích aplikace Fiery Command WorkStation 5.6 získáte v přehledu nových funkcí aplikace Fiery 
Command WorkStation 5.6 nebo na stránkách www.efi.com/cws5.   

Fiery Go 

Fiery Go obsluze umožňuje ovládání tiskáren Fiery Driven z iPadů a iPhonů. 
Umožňuje sledování stavu několika tiskáren Fiery Driven ke správě tiskových úloh 
odkudkoli v tiskovém centru. S aplikací Fiery Go může obsluha provádět více akcí 
úloh, jako je tisk, odstranění, náhled a definování atributů úlohy. Aplikace odesílá 
výstrahy o stavu spotřebních materiálů, chybách tiskové úlohy, uvíznutí papíru a další 
informace – aby obsluha mohla ihned zasáhnout. 

Aplikace Fiery Go poskytuje vyšší flexibilitu a umožňuje pracovníkům obsluhy 
provádět více úloh a zajistit tak efektivnější pracoviště a vyšší produktivitu. Aplikace se 
snadno používá, její nasazení trvá chvíli a je zdarma.  

Pokud si chcete stáhnout aplikaci Fiery Go a získat další informace, navštivte obchod 
Apple iTunes na stránkách https://itunes.apple.com/us/app/fiery-
go/id672206364?ls=1&mt=8  

Další informace o technických požadavcích a instruktážní video najdete na stránkách 
http://fiery.efi.com/fierygo  

Výhody: 
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 Umožňuje správu úloh na serverech Fiery odkudkoli v tiskovém centru  

 Nabízí flexibilitu multitaskingu pro efektivnější pracoviště  
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Nástroj pro konfiguraci Fiery 

Nástroj pro konfiguraci Fiery umožňuje správcům 
Fiery konfiguraci serveru Fiery pro konkrétní tiskové 
prostředí. Nahrazuje nástroj dostupný po výběru 
tlačítka Configure (Konfigurovat) v centru zařízení 
aplikace Fiery Command WorkStation v části General/ 
Server Configuration (Obecná konfigurace serveru). Po 
kliknutí na tlačítko Configure (Konfigurovat) zobrazí 
nástroj pro konfiguraci Fiery rozhraní založené na 
prohlížeči s následujícími funkcemi:    

 Stávající konfigurace Fiery a přístup k tlačítku 
Edit (Upravit) pro zadávání úprav. 

 Kontrola tlačítka Product Updates 
(Aktualizace produktu) k otevření seznamu 
dostupných aktualizací softwaru pro daný 
server Fiery (tyto aktualizace jsou stejné jako 
aktualizace používající starou stránku System 
Update (Aktualizace systému) v okně Configure (Konfigurovat)). 

Nástroj pro konfiguraci Fiery poskytuje následující funkce: 

 Podpora všech stávajících webových prohlížečů bez nutnosti použít speciální zásuvné moduly. 

 Tři úrovně nabídky umožňují uživatelům snadno přecházet mezi nastaveními. 

 Inline vedení k minimalizaci chyb. 

 Funkce vyhledávání pro rychlejší přístup k relevantnímu nastavení. 

 Podpora omezení k vedení uživatelů při výběru konfliktních nastavení. 

 Vylepšení použitelnosti umožňující propojení nastavení používaná na více místech, jako je e-mail nebo 
proxy pro snadný přístup. 

 Zvládá restartování: nástroj ví, které nastavení lze okamžitě použít a které vyžaduje restartování nebo 
opětovné spuštění. Pokud vybrané nastavení vyžaduje restartování, nástroj uživatele upozorní v horní 
části obrazovky. Nastavení, které lze ihned použít, je okamžitě uloženo.  

 Přenos dat přes protokol HTTPS pro další zabezpečení. 

 Aktualizovaný list konfigurace odrážející kategorie zobrazené ve stávajícím zobrazení konfigurace Fiery. 

Výhody pro zákazníky  

 Pomáhá správcům připravit server Fiery na výrobu za kratší dobu. 

 Minimalizuje počet volání servisu. 

Předvolby specifické pro jednotlivé produkty 

Servery Fiery obsahují pět předvoleb serveru, které uživatelům pomáhají rychle nastavovat úlohy s často používaným nastavením 
tisku a podporovat používání předvoleb serveru a pracovních postupů.  

Mezi předvolby serveru patří: 
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Předvolby pro USA 
1. Brožura ve formátu Half-Letter 
2. Brožura ve formátu Letter 
3. Duplexní stupně šedé pro formát 

letter 
4. Duplexní sešití pro formát Letter 
5. Tabloid pro formát Letter 2-

nekonečno 

Předvolby pro metrický systém 
1. Brožura A5 
2. Brožura A4 
3. Duplexní stupnice šedé A4 
4. Duplexní sešití A4 
5. A4 2-nekonečno A3  

 
 
 
 
 

Nástroj Fiery Clone Tool for Embedded Servers 

Nástroj Fiery Clone Tool for Embedded Servers vytvoří totožnou kopii celého serveru Fiery do souboru s obrázkem, který lze 
následně použít k rychlému a jednoduchému zotavení serveru. Tato funkce je určená pouze pro technické servisní zástupce. 
Nástroj Fiery Clone Tool for Embedded Servers lze používat na stejném modelu serveru Fiery. Neexistují žádná omezení, pokud 
jde o možnosti Fiery zahrnuté v klonu. 

Nástroj Fiery Clone Tool for Embedded Servers podporuje systém 8eR2 a novější pouze v operačních systémech Linux. Nástroj 
bude v případě použití na nepodporovaném serveru Fiery zobrazovat chybu. Další informace získáte v uživatelské příručce, kterou 
si můžete stáhnout v centru pro stahování EFI. 

Tento nástroj se spouští z jednotky USB připravené pomocí nástroje USB Prep Tool verze 1.3.4 nebo novější. Minimální velikost 
jednotky USB je 4 GB. 

Software Fiery Clone Tool for Embedded Servers si lze stáhnout také ze stránky Download Drivers na webu efi.com. Klikněte na 
kartu Application Software and Tools a vyberte Fiery Clone Tool for Embedded Servers.  

Výhody pro zákazníky  

 Dosahuje efektivního procesu klonování jednoduchými a intuitivními kroky.  
 Zajišťuje jednoduché a rychlé obnovení vestavěného serveru Fiery. Obnoví systém do výrobního 

režimu za pár minut. .  

Product-specific presets available to all Fiery users 



 

20 

 
Integrace 

Vylepšení Fiery JDF 

Vyžaduje Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2 dostupné do června 2014 jako položka k online 
stažení. Další informace o nových funkcích aplikace Fiery Command WorkStation 5.6 získáte v přehledu nových funkcí aplikace 
Fiery Command WorkStation 5.6 nebo na stránkách www.efi.com/cws5. 

Integrace Fiery Dashboard 

Vyžaduje Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2 dostupné do června 2014 jako položka k online 
stažení. Další informace o nových funkcích aplikace Fiery Command WorkStation 5.6 získáte v přehledu nových funkcí aplikace 
Fiery Command WorkStation 5.6 nebo na stránkách www.efi.com/cws5. 

Sehledu nových funkcí aplikace Fiery Command WorkStation 5.6 nebo na stránkách www.efi.com/cws5. 

Sledování nákladů na úlohu 

Systémy Fiery FS150 zahrnují verzi 4.5 produktu Fiery Driver, který jako novou funkci implementuje Sledování nákladů na úlohu. 
Sledování nákladů na úlohu konfiguruje tiskový ovladač tak, aby zaznamenával informace o účtování, které jsou součástí tiskové 
úlohy. Tisková prostředí bez řešení účtování nákladů tak získávají způsob sledování aktivity tisku. Přidělený účetní kód je spojený s 
konkrétním oddělením nebo projektem klienta a uvádí přesné náklady na tisk, které lze přidělit zpět internímu oddělení nebo 
klientskému projektu.  

Rozevírací dialogové okno se objeví bezprostředně po kliknutí na tlačítko Tisk, a upozorní tak uživatele, aby zadali data, která jsou 
shromážděna v protokolu úloh Fiery, aby je bylo možné načíst a exportovat do jiných účetních systémů.  

V tomto dialogovém okně není provedeno žádné ověření zadaných dat. Jakékoli požadované ověření provede tiskový stroj. 

 

Nastavení sledování úlohy v aplikaci Fiery Driver v4.5 
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Požadované účetní informace pro sledování úlohy 

 

 


