
Atinge a produtividade máxima e a cor  
certa com rapidez e facilidade

SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL FIERY

Pacote de Produtividade do Fiery  
para  Fiery IC-414

Com o Pacote de Produtividade do Fiery, você pode 
aproveitar as vantagens dos recursos poderosos do  
Fiery para fazer coisas como:   

•	 Solucionar problemas de cores com eficácia para 
imprimir as tarefas corretamente com o Postflight  
e o Fiery ImageViewer.

•	 Ajustar todas as imagens em uma determinada  
tarefa para obter a impressão perfeita.

•	 Eliminar gargalos e otimizar a produção ao maximizar  
o throughput com Imprimir/Processar Próximo.

•	 Automatizar o envio de tarefas para reduzir o tempo de 
configuração e diminuir os erros de impressão com Hot 
Folders e Virtual Printers.

Produzir a cor certa com as  
IntuitiveTools

Aproveite os Recursos de Pré-impressão Dinâmica

O Fiery ImageViewer oferece a você ferramentas para 
provas eletrônicas locais e remotas com recursos incríveis de 
pré-visualização e edição de cores na Fiery Command Work-
-Station®. É a ferramenta ideal para inspecionar a precisão das 
cores, os efeitos de trapping e os padrões de tela.

Relatório PostFlight oferece a melhor ferramenta de diag-
nóstico de tarefas usando a tecnologia de gerenciamento 
de cores. Os relatórios codificados por cores permitem que 
você identifique possíveis problemas de impressão, como 
cores mistas e cores exatas com rapidez e facilidade na saída.

Image Enhance Visual Editor* oferece um conjunto de 
ferramentas interativas para otimizar a apresentação de 
imagem e fazer correções personalizadas rápidas. Ele 
permite que o usuário tenha controle dos ajustes de brilho, 
contraste, realces, sombras, balanço de cores, nitidez  
e correções de olhos vermelhos em qualquer imagem. 

Otimizar ferramentas de impressão para maior  

controle de cores  

Usando a Barra de controle, você obtém um controle 
eficaz da qualidade de cores, resultados consistentes e 
identificação de tarefas em cada página impressa aplicando 
informações de tarefas e imagens dinâmicas e personali-
zadas, incluindo logotipos, nomes de empresas e barras 
coloridas, em uma única tarefa.

Obtenha controle total sobre os parâmetros de trapping 
e adapte-se às diferentes condições de impressão com 
o Auto Trapping Configurável. O processo de trapping 
corrige automaticamente erros de registro.

Com a Simulação de papéis, você pode atingir simulações 
de saída precisas em mídia especial, como jornais, páginas 
amarelas e embalagens, ajustando o tom, o brilho e a 
saturação do substrato de papéis que está sendo simulado.

Cumprir prazos apertados e produzir excelentes documentos coloridos logo na 
primeira tentativa são essenciais para o sucesso dos negócios. O Pacote de Pro-
dutividade Fiery® da EFI™, um opcional para o Fiery IC-414 integrado com o Konica 
Minolta bizhub C554/C454/C364/C284/C754/C654, ajuda você a cumprir suas 
metas, acelerando a produção, produzindo cores livres de erros e automatizando 
os processos para deixá-lo mais produtivo do que nunca.

Image Enhance Visual Editor

* Requer a Fiery Command WorkStation v5.3. Download gratuito em   
www.efi.com/cws5
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SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL FIERY

Pacote de Produtividade Fiery

Aumente sua produtividade com  
Ferramentas Avançadas de Produção

Automatize o envio de tarefas para saída livre de erros 

Hot Folders permitem que você aumente a sua produ-
tividade automatizando o processo de envio de tarefas, 
reduzindo erros e automatizando tarefas repetitivas com 
uma única operação “arrastar e soltar”. O recurso pode ser 
publicado e compartilhado com vários usuários na sua rede 
permitindo impressão mais rápida e livre de erros.

O recurso Hot Folders trabalha nos seguintes formatos de 
arquivo: Formatos de entrada:

•	 PS, PDF, EPS, VDP.

•	 Filtros do Microsoft® Office: DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
PPT, PPS, PPTX, PPSX, PUB.

•	 Filtros de Artes Gráficas para Hot Folders: JPEG, TIFF/IT, 
CT/LW, PDF2Go, Export PS, EPS e DCS2.

Impressoras Virtuais também tornam a impressão no 
Fiery mais fácil. Agora você pode reduzir os tempos de 
configuração de tarefas e eliminar os erros em tarefas 
repetitivas de impressão. Usando configurações de tarefas 
predefinidas no driver de impressão, as tarefas de impres-
são regulares podem ser automatizadas em um instante, 
reduzindo os erros e proporcionando uma impressão livre 
de problemas. 

Integre seu fluxo de trabalho e amplie seus negócios 

Filtros de artes gráficas para Hot Folders permitem que 
você aproveite as vantagens da funcionalidade de arrastar 
e soltar para automatizar o envio de tarefas para mais 
formatos de arquivo. Com esses arquivos, as suas tarefas 
de impressão podem ser enviadas simplesmente arrastan-
do e soltando os formatos de arquivos nativos nas Fiery 
Hot Folders sem primeiro abrir os aplicativos nativos. 

Os formatos de arquivo suportados incluem: JPEG, TIFF/IT, 
CT/LW, PDF2Go, Export PS, EPS e DCS2.

Imagine o tempo que você pode poupar ao imprimir uma 
folha de contato de fotos simplesmente soltando várias fo-
tos JPEG em uma Hot Folder programada com a imposição 
n-up. O servidor Fiery mescla as fotos JPEG em um único 
arquivo e faz o layout de imposição automaticamente para 
garantir resultados livres de erros.

O Filtro PDF/X Preflight permite que você verifique a 
conformidade de todos os arquivos PDF com as especi-
ficações PDF/X-1 e PDF/X-3 para garantir uma saída de 
impressão consistente em toda a gráfica.

Obter impressão eficiente com gerenciamento  

avançado de tarefas 

Obtenha total controle das suas prioridades de tarefas com  
Imprimir/Processar Próximo. Oferece a capacidade de 
imprimir um trabalho imediatamente após a conclusão do 
trabalho que está sendo impresso.

Otimize o throughput do mecanismo com o recurso Reor-
denar tarefas suspensas. Você pode reordenar a fila para 
agrupar tarefas com opções de impressão semelhantes, 
como seleções de mídia e bandeja. Quando você seleciona 
as tarefas para imprimi-las, lotes de tarefas com opções 
semelhantes são impressos juntos. As operações em lote 
otimizam recursos e reduzem desperdícios. 

Para mais informações, entre em contato com seu repre-
sentante de vendas, sobre o Pacote de Produtividade do 
Fiery hoje ou visite www.efi.com/productivitypackage.

O Portfólio EFI de  
soluções integradas  

aumenta a produtividade  
e melhora os resultados 
financeiros. Saiba mais 

 em www.efi.com.

Para mais informações,  
entre em contato  

com o fornecedor  
local de servidores  

Fiery ou visite  
www.efi.com/fiery


