
SOLUÇÕES DE PRODUÇÃO FIERY

Fiery Productivity Package
Para o Fiery Colour Controller E-22C

Atinja a produtividade máxima 
e a cor ideal de maneira rápida e fácil

Com o Fiery Productivity Package, você pode aproveitar 
os incríveis recursos Fiery para executar tarefas como:  

• Solucionar problemas de cores com efi cácia para 
imprimir as tarefas corretamente com o Postfl ight 
e o Fiery ImageViewer.

• Atingir a correspondencia de cor exata em documentos 
com o Fiery Spot-On®.

• Eliminar gargalos e otimizar a produção ao mesmo 
tempo que aumenta a velocidade de impressão com 
Impressão Rápida e Imprimir/Processar Próximo.
Automatize o envio de trabalhos para reduzir os tempos 
de confi guração eos erros de impressão com Hot Folders 
e Impressoras Virtuais. 

Produzir a cor adequada com 
Ferramentas de Gerenciamento 
de Cores Avançadas e Intuitivas

Explorar recursos de pré-impressão dinâmicos

Fiery ImageViewer oferece a você ferramentas para 
prova eletrônicas locais e remotas com recursos incríveis 
de pré-visualização e edição de cores na Fiery Command 
WorkStation®. Trata-se da ferramenta ideal para examinar 
a precisão das cores, efeitos de trapping e padrões de tela. 

Postfl ight Report oferece a melhor ferramenta de 
diagnóstico de tarefas com a tecnologia de gerenciamento 
de cores Fiery. Os relatórios com códigos de cor permitem 
identifi car possíveis problemas de impressão, como cores 
de fontes misturadas e cores exatas de maneira rápida 
e fácil na saída.

O Editor Visual de Aperfeiçoamento de Imagem oferece um 
conjunto de ferramentas interativo para otimizar a aparência 
de imagens e realizar correções personalizadas com rapidez. 
Ele oferece controle para ajustar o brilho, o contraste, os 
destaques, as sombras, o balanço de cor e a nitidez, além 
de corrigir olhos vermelhos de qualquer imagem. 

Aproveite as ferramentas de prova de cores para obter 

maior controle sobre as cores

Usando a Barra de Controle, você obtém um controle efi caz 
da qualidade de cores, resultados consistentes e identifi cação 
de tarefas em toda página impressa aplicando informações 
de tarefas dinâmicas e personalizadas e imagens, incluindo 
logotipos, nomes de empresas e barras coloridas.

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. 
Você também pode obter esses valores automaticamente 
lendo a cor do papel com o espectrofotômetro ES-2000.

O cumprimento de prazos apertados e a produção de excelentes documentos 
coloridos logo na primeira tentativa são essenciais para o sucesso dos negócios. 
O Fiery® Productivity Package ajuda a atingir ambos os objetivos, produzindo 
tempos de resposta mais rápidos, cores impecáveis e automatização de processos 
para aumentar signifi cativamente a produtividade. 

O Editor Visual de Aprimoramento de Imagem aplica 
automaticamente aprimoramentos para otimizar a qualidade 
da imagem sem voltar a aplicativos nativos.



U130.08.13_BPT

SOLUÇÕES DE PRODUÇÃO FIERY

Fiery Productivity Package 

Com o Fiery Spot-On, você pode obter correspondência 
de cor precisa em todos os documentos e impressoras 
a partir de qualquer aplicativo, incluindo o Microsoft® 
Offi ce. Gerencie cores nomeadas, CMYK e RGB no 
controlador Fiery, incluindo todos os nomes PANTONE®, 
HKS, Toyo e DIC, em documentos Adobe® PostScript® ou 
PDF. Além disso, você pode personalizar-criar ou editar 
cores com uma interface de usuário intuitiva. O software 
integra o espectrofotômetro ES-2000 para criar novas 
cores exatas a partir de uma amostra de cor.

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 
produtividade automatizando to 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® Offi ce: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pps, 
pptx, ppsx, pub

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

Impressoras Virtuais também tornam a impressão 
no Fiery mais fácil. Agora você pode reduzir os 
tempos de confi guração de tarefas e eliminar os erros 
de impressão em tarefas repetitivas de impressão. 
Usando as confi gurações predefi nidas na tarefa no driver 
de impressão, as tarefas de impressão normais podem 
ser automatizadas em um instante, reduzindo erros 
para impressão de solução de problemas. 

Integre seu fl uxo de trabalho e dinamize sua empresa 

Graphic Arts Filters (Filtros de Artes Gráfi cas) para Hot 
Folders permite aproveitar a funcionalidade “arrastar 
e soltar” para automatizar o envio de tarefas com mais 
formatos de arquivo. Com esses fi ltros, você pode enviar 
suas tarefas de impressão simplesmente arrastando 
e soltando formatos de arquivo nativos em Fiery Hot 
Folders sem abrir os aplicativos nativos. Os formatos 
de arquivo compatíveis incluem: JPEG, TIFF/IT, CT/LW, 
PDF2Go, Export PS e DCS2.

Imagine o tempo que você pode economizar para imprimir 
uma fi cha de contato com foto simplesmente arrastando 
diversas fotos em JPEG para uma Hot Folder programada 
com o recurso de imposição. O servidor Fiery mesclará 
as fotos em JPEG em um único arquivo e aplicará o layout 
de imposição automaticamente para garantir resultados 
sem erros.O Filtro PDF/X Prefl ight permite verifi car 
a conformidade de todos os arquivos em PDF com 
as especifi cações PDF/X-1 e PDF/X-3 e garantir saídas 
de impressão consistentes para toda a loja.

Obter impressão efi ciente com gerenciamento 

avançado de tarefas

Obtenha total controle das suas prioridades de tarefas 
com Impressão Rápida e Imprimir/Processar Próximo. 
Impressão Rápida permite que você marque uma tarefa 
de impressão como urgente, para que ela possa ser 
processada e impressa imediatamente. Ele até interrompe 
uma tarefa que esteja sendo impressa atualmente. 
Imprimir/Processar Próximo fornece a você a capacidade 
de executar uma tarefa de impressão imediatamente após 
concluir a tarefa que está sendo impressa.

A Impressão Programada equilibra sua carga de trabalho 
e prioriza a produção de impressão durante o dia. 
Este recurso ajuda a minimizar picos e gargalos. 

303 Velocity Way
Foster City, CA 94404

650-357-3500

www.efi .com

Edite cores exatas com Fiery Spot-On

O portfólio de 
soluções integradas 

da EFI aumenta 
a produtividade 

e melhora os 
seus lucros. 

Saiba mais em 
www.efi .com.

Para mais 
 informações, 

entre em contato 
com o fornecedor 

local de servidores 
Fiery ou visite 

www.efi .com/fi ery
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