
Fiery® Productivity Package

Fiery ® Productivity Package
Aumente a produtividade 
e a qualidade.
A opção Fiery Productivity Package para imagePRESS Server G100 inclui um conjunto 

de recursos essencial para ambientes de impressão profi ssional.

• Controles avançados de gerenciamento de fi las 
para gerenciar prioridades de impressão sem 
interromper a produção

• Ferramentas de ajuste de qualidade de imagem 
e cor para edição de imagem de última hora, 
diretamente na Fiery Command WorkStation®

• Poderosa prova eletrônica e ferramentas 
de gerenciamento de cores para minimizar 
erros e desperdícios

• Tecnologia JDF para automatizar e integrar negócios 
e processos de impressão para uma efi ciência 
superior e um lucro maior

O Image Enhance Visual 
Editor aplica automaticamente 
aprimoramentos para otimizar 
a qualidade da imagem sem voltar 
a aplicativos nativos.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI fuels success.
Desde Fiery para jato de tinta em formato supergrande, do custo mais baixo 
por etiqueta até os processos corporativos mais automatizados, a EFI tem tudo 
o que sua empresa necessita para ter sucesso. Visite www.efi.com ou ligue para 
650-357-3500 para obter mais informações.
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O que está incluído
O conjunto de recursos incluído em um Fiery Productivity Package varia conforme 
a combinação do servidor Fiery e do mecanismo de impressão. Consulte o site da EFI 
para obter informações específicas do mecanismo.

RECURSO DESCRIÇÃO

Filtros de artes gráficas 
para Hot Folders

Automatiza o envio de tarefas por meio do Hot Folders para formatos  
de arquivo de artes gráficas

Agendar impressão
Equilibra a carga de trabalho e prioriza a produção de impressão para  
minimizar picos de produção e eliminar gargalos

Acelerar impressão
Permite que os usuários processem e imprimam imediatamente uma tarefa  
urgente, retomando posteriormente a tarefa interrompida sem descartar  
a parte impressa anteriormente

Imprimir/Processar  
próxima

Permite que o operador escolha a próxima tarefa a ser processada ou impressa 
imediatamente depois da tarefa atual 

Fiery Image Enhance 
Visual Editor

Ajusta imagens individuais para brilho, contraste, destaques, sombras, balanço 
de cor, e nitidez sem abrir e editar o arquivo no aplicativo de origem

Fiery ImageViewer
Permite que o usuário verifique visualmente a tarefa final processada antes 
da impressão e aplicar ajustes de cor

Relatório de Postflight
Oferece relatórios de diagnóstico de tarefas com códigos de cores para 
identificar, de forma rápida e fácil, possíveis problemas de impressão, como 
cores de origem misturadas e cores exatas em falta

Barra de controle
Fornece controle de qualidade de cor colocando a cunha de mídia Ugra/Fogra, 
uma barra de cores padrão do mercado, e configurações de tarefas em cada 
página impressa

Interceptação automática 
configurável

Controla os parâmetros de interceptação e corrige o registro incorreto em 
documentos compostos ou separados

Simulação de papel
Realiza simulações de saída precisas para mídias especiais, ajustando  
manualmente o matiz, o brilho e a saturação do substrato de papel que  
está sendo simulado

Fiery JDF

Permite o suporte de integração baseado em JDF integrado para automatizar 
processos de envio de tarefas para saída, integrando o fluxo de trabalho 
de impressão e sistemas de gerenciamento de negócios, de modo a que 
as informações das tarefas possam fluir pelos sistemas com menos pontos 
de contato e erros


