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Fiery Command 
WorkStation 
A Fiery® Command WorkStation®, a interface de gerenciamento de tarefas de 
impressão para servidores Fiery, torna a impressão mais produtiva, poderosa 
e intuitiva. Ela centraliza o gerenciamento de tarefas, conecta-se a todos 
os servidores Fiery da rede e melhora os resultados para que você obtenha 
produtividade aprimorada. A interface intuitiva simplifi ca tarefas complexas, 
independentemente do nível de experiência do operador, e o software 
fl exível adapta-se a qualquer ambiente.

Espaço de trabalho organizado
Um espaço de trabalho organizado é essencial para um 
trabalho produtivo. A Fiery Command WorkStation ajuda a 
realizar essa tarefa através da área do Centro de tarefas, um 
local centralizado para exibir e gerenciar as tarefas enviadas 
ao servidor Fiery. É a principal interface de usuário do 
operador para todos os controles de gerenciamento 
e confi guração.

�   Arrastar e soltar tarefas 

nas zonas de lançamento 

para menos cliques

�   Barra de ferramentas 

personalizável

�   Status instantâneo de todos 

os servidores Fiery

�   Agrupamento para 

gerenciamento efi ciente 

das tarefas e visibilidade 

do status da tarefa 

�   Informações instantâneas 

sobre o mecanismo, 

materiais de consumo 

e mídias

�   Informações instantâneas 

sobre requisitos da tarefa   

�   Visualização integrada 

da tarefa

�   Capacidade de fi ltrar tarefas 

na fi la

}   Edição alinhada de número 

de cópias, nome da tarefa 

e fl uxo de trabalho

�   Facilidade de acesso a 

fl uxos de trabalho automatizados 
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O Centro de tarefas é a interface principal 
do operador, com todos os controles de 
gerenciamento e confi guração das tarefas 
dos servidores Fiery. 



O Fiery JobMaster oferece funções avançadas de preparação de tarefas 
baseadas em PDF.

Fiery JobMaster 
e Fiery Impose opcionais 
A Fiery Command WorkStation integra-se 
a poderosos aplicativos makeready que são 
executados dentro de sua interface visual intuitiva. 
Cada aplicativo é fornecido com muitos benefícios:

• O Fiery Impose possibilita um layout sem erros 
no nível da folha. Ele permite estilos visuais de 
imposição de livreto e gang-up, incluindo tarefas 
de dados variáveis, resultando em um tratamento 
de tarefas poderoso e preciso. 

• O Fiery Compose executa funções makeready 
do documento no nível da página, incluindo 
design de separador básico, atribuição de mídia, 
acabamento e recursos de edição em 
último estágio.

• O Fiery JobMaster oferece funções makeready 
avançadas baseadas em PDF, além do 
Fiery Compose que inclui inserção de separador 
completamente visual e design com recursos 
adicionais, tais como múltiplos bancos 
e programação de separadores de borda de 
sangramento. Outros recursos para montagem 
do documento incluem numeração de páginas, 
digitalização e limpeza de cópia impressa. 

• O Fiery Impose e o Fiery JobMaster podem 
trabalhar de forma independente ou em 
um fl uxo de trabalho fortemente integrado, para 
que os usuários possam executar essas funções
na mesma janela em qualquer ordem.

Fluxos de trabalho 
automatizados
As zonas de lançamento destacam múltiplas áreas 
de arrastar e soltar para onde as tarefas podem ser 
importadas. Com a seleção em linha de fl uxos de 
trabalho automatizados, o operador pode aplicar 
predefi nições de tarefas diretamente da lista 
de tarefas. 

• Os gerenciadores do Print Shop podem criar e 
publicar fl uxos de trabalho, inclusive predefi nições 
do servidor, impressoras virtuais e Hot Folders. 

• Os operadores podem aproveitar esses fl uxos 
de trabalho automatizados imprimindo 
tarefas rapidamente com impressoras virtuais, 
importando tarefas usando Hot Folders ou 
aplicando fl uxos de trabalho a tarefas já existentes 
na fi la em espera.

• Os fl uxos de trabalho automatizados permitem 
que os operadores enviem tarefas ao sistema com 
mais rapidez e reduzem a possibilidade de erros.  

Visualizações fl exíveis
O Fiery Command WorkStation oferece uma interface 
totalmente visual que torna a experiência do usuário 
mais produtiva com: 

• O Fiery Preview (Visualização do Fiery) que mostra 
como o conteúdo aparecerá nas páginas 
e que ajuda a navegar por todo o documento 
com facilidade.

• A pré-visualização de tarefas processadas que 
permite arrastar e soltar páginas de outros 
projetos para adicionar, excluir, repetir pedidos 
e mesclar com facilidade.

• Os resumos de tarefas no painel de visualização 
mostram o tipo e a gramatura do papel, além 
do nome e do tamanho do catálogo de papéis.



Fiery ImageViewer* 
A Command WorkStation oferece acesso ao 
Fiery ImageViewer, o aplicativo de última geração 
de prova soft que visualiza a imagem rasterizada 
da tarefa para uma verifi cação de último minuto do 
que será impresso no papel com o recurso de editar 
curvas de cores e exportar para aprovação. 

Fiery Image Enhance 
Visual Editor** 
Otimize a aparência de imagens e crie correções 
personalizadas de brilho, contraste, realces, sombras, 
balanço de cores, nitidez e olhos vermelhos.

Administração 
de sistema coesa 
O Centro de dispositivos integra tudo que um 
administrador precisa para confi gurar e gerenciar 
os recursos do servidor Fiery em um único espaço 
de trabalho, inclusive fontes, fl uxos de trabalho, 
confi guração intuitiva de cores, gerenciamento 
de cores exatas, recursos de impressão de dados 
variados e muito mais.

Integração fl exível e caminho 
de atualização
• O suporte completo entre as plataformas Mac

e Windows mantém exatamente a mesma
funcionalidade, aparência e comportamento.

• A compatibilidade retroativa permite que
o Fiery System 8 Release 2 e servidores superiores
atualizem a Command WorkStation e ofereçam 
aprimoramentos de uso operacional sem 
custo adicional.

• A Command WorkStation oferece conexão remota
totalmente funcional, a mesma funcionalidade
de uma conexão local com um servidor Fiery.

• Notifi cações automáticas de novas versões
de software.

Interessado em testar a última versão 
da Fiery Command WorkStation?

Visite www.efi .com/CWS5 e faça 
o download gratuito.

**  Para usar esse recurso, você precisará do Fiery System 8 Release 2 ou versão 
posterior com o Fiery Graphic Arts Package, o Premium Edition ou 
o System 9e e versões posteriores com o Fiery Productivity Package.

**  Para usar esses recursos, você precisará do Fiery System 9 ou versão posterior 
com o Fiery Graphic Arts Package ou o System 9e e versões posteriores com 
o Fiery Productivity Package.
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EFI fuels success.
Desde Fiery até formato supergrande, desde custo mais baixo por etiqueta até 
aos processos corporativos mais automatizados, EFI tem tudo que sua empresa 
necessita para ter sucesso. Visite www.efi .com ou telefone para 650-357-3500 
para obter mais informações.


