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Fiery IC-308 vs. Fiery IC-415

Servidores de impressão Fiery externos:
Principais motivos para adquirir o Fiery IC-308
Como o horizonte de investimento de um novo sistema de impressão digital é de três 

a cinco anos, é sempre aconselhável considerar tanto as necessidades atuais como 

futuras de seu ambiente de impressão na hora de decidir sobre um novo sistema de 

impressão digital. A EFITM oferece duas plataformas de servidor Fiery® para a Konica Minolta 

bizhub PRESS C1070/C1070P/C1060/C71hc – o servidor Fiery IC-308 externo e o servidor 

Fiery IC-415 incorporado. Essas duas plataformas variam conforme o nível de controles de 

gerenciamento de cores, a automação, a produtividade, a integração do fl uxo de trabalho 

e a capacidade de expansão oferecida. Esse documento ajuda você a compreender 

os benefícios de um servidor Fiery externo, como ele atende a suas necessidades atuais 

e como ele oferece fl exibilidade integrada para um crescimento futuro.

Somente para servidores Fiery IC-308: recursos padrão
Os servidores Fiery IC-308 são fornecidos com recursos padrão que acrescentam produtividade, qualidade e novos 
serviços a seu ambiente de produção. Esses recursos não estão disponíveis nos servidores Fiery IC-415 incorporados.

1. Tempos de produção mais acelerados
Para maximizar a capacidade de seu mecanismo, você necessita de um 
front-end digital de alta potência para processar e controlar os dados de uma 
maneira sufi cientemente rápida para minimizar o tempo de inatividade do 
mecanismo. Graças a especifi cações de hardware mais robustas e poderosas, 
o servidor de impressão Fiery IC-308 é 56% mais rápido quando comparado 
com o servidor de impressão Fiery IC-415, fazendo do primeiro a melhor 
escolha para ambientes de produção exigentes.

2. Serviços de impressão de dados variáveis (VDP) fl exíveis
A solução Fiery robusta, aberta, fl exível e escalável suporta os principais 
formatos de VDP, incluindo PDF-VT e PPML, e funciona com os principais 
programas de software de composição de VDP e formatos para fl uxos de 
trabalho perfeitos. A velocidade de processamento mais rápida também 
torna a oferta dos serviços VDP mais lucrativa.
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Somente para servidores Fiery IC-308: recursos padrão (continuação)

3. Impressão perfeita de PDF em um fl uxo de trabalho exclusivo de PDF
Os servidores Fiery externos incluem o interpretador Adobe® PDF Print 
Engine (APPE) para fl uxos de trabalho completos de PDF nativo. Isso permite 
consistência e fl exibilidade desde o design até a saída em ambientes híbridos 
de impressão digital e o� set, assegurando ainda uma representação correta 
de espaços de cores e transparências.

5. Uma forma de oferecer impressão de bloco
Com servidores Fiery externos, os operadores podem imprimir blocos 
facilmente a partir de uma tarefa de uma página, e com intercalação 
manual mínima da saída impressa.

6. Integração com fl uxos de trabalho de impressão transacionais
O servidor Fiery externo pode se adaptar a fl uxos de trabalho legados de 
impressão transacionais com recursos como Set Page Device (Dispositivo de 
defi nição de páginas), para defi nir a forma como a mídia é puxada e mapear 
o destino de saída, e Impressão sequencial, para garantir que a ordem da 
saída fi nal está correta.

7. Flexibilidade com o Windows® 7 Pro OS
Os servidores Fiery externos estão em conformidade com os últimos 
padrões corporativos de TI e fornecem administração e implementação 
mais efi cientes de patches de segurança. Você também pode implementar 
facilmente práticas padrão da indústria, como executar um software antivírus.
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Somente para servidores Fiery IC-308: recursos opcionais
Os servidores Fiery IC-308 oferecem soluções opcionais de software e hardware que acrescentam pré-impressão 
avançada, opções de preparação, automação e integração de fl uxo de trabalho para instalações de impressão 
de produção elevada. Esses recursos não estão disponíveis nos servidores Fiery IC-415 incorporados.

1. A capacidade de identifi car problemas de arquivos antes 
que seja demasiado tarde
O Prefl ight, um recurso do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 
verifi ca rapidamente cores exatas em falta, elementos VDP ou imagens 
de baixa resolução. Ele evita a impressão de tarefas com problemas 
e ajuda a solucionar os problemas mais rapidamente.

2. Uma frota de impressoras unifi cada para maximizar 
a rentabilidade da produção
O Fiery Central combina várias impressoras digitais Fiery DrivenTM e outras 
impressoras selecionadas em um sistema de produção de impressão centralizado 
que se integra nos sistemas EFI MIS e de impressão pela Web. O Fiery Central 
permite a você equilibrar a saída de produção de forma inteligente para 
maximizar a rentabilidade da produção para toda a sua frota de impressoras.

3. Um espaço de trabalho de produção centralizado para 
os operadores
Os operadores podem fazer alterações na pré-produção a partir de um 
monitor, teclado e mouse locais. Como alternativa, você pode atualizar 
para a Workstation Fiery Integrada com um suporte personalizado. 
O monitor local exibe o Fiery Ticker para uma visualização rápida 
do status de impressão à distância.

4. Armazenamento seguro para arquivos de impressão
A unidade de disco rígido removível opcional permite bloquear a unidade 
do servidor no sistema para a operação normal e removê-la para um local 
seguro depois de desligar o servidor.
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Servidores Fiery IC-415: recursos opcionais
Embora esses recursos sejam padrão nos servidores Fiery externos, você pode adicioná-los aos servidores 
incorporados como opções. Certifi que-se de que compara o custo do servidor incorporado com estas opções 
adicionadas para obter uma comparação mais exata com o servidor externo.

1. Envio acelerado de tarefas que elimina pontos de toque
A automação total do fl uxo de trabalho no processo de envio da tarefa com 
o Hot Folders e as impressoras virtuais reduz os erros e economiza tempo, 
ao mesmo tempo que permite aos operadores darem mais atenção a outras 
tarefas que requerem um acabamento e confi gurações de cor específi cas.

2. Controle total de sua fi la de impressão para prioridades 
de tarefa em constante mudança
As opções Imprimir/Processar próxima, Acelerar impressão 
e Agendar impressão oferecem uma variedade de recursos 
avançados de gerenciamento de fi las para controlar e ajustar 
prioridades instantaneamente.

3. Impressões fotográfi cas de qualidade superior
O Image Enhance Visual Editor, um plug-in da Command WorkStation, 
permite aos operadores fazerem edições de última hora a uma imagem 
selecionada, sem ser necessário abrir a imagem em aplicativos como 
o Adobe Photoshop®.

4. Submissão automatizada de impressão pela Web e integração 
com sistemas EFI MIS
Os servidores Fiery são certifi cados pelo formato de defi nição de tarefa (JDF) 
IDP-ICS da CIP4. Ao cumprir este padrão, os servidores Fiery se integram 
facilmente com sistemas EFI MIS e sistemas de impressão pela Web, assim 
como com soluções de terceiros de fl uxo de trabalho de pré-impressão 
líderes do setor, como a Agfa :APOGEETM, Heidelberg Prinect e Kodak Prinergy. 
Isso ajuda você a fornecer especifi cações de tarefa, atualizar o status da tarefa 
em tempo real, acompanhar dados de cálculo do custo de tarefas e validar a 
utilização de equipamento com mais efi ciência.
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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.

PLATAFORMA FIERY FIERY IC-308 – EXTERNO FIERY IC-415 – INCORPORADO

Software Fiery Fiery FS150 Pro Fiery FS150

CPU 
Processador Intel® Core™ i5-2400 
(3,10 GHz), Quad Core

Processador Intel® Pentium® G850
(2,90 GHz), Dual Core

Sistema operacional
Microsoft Windows 7 Professional 
FES x64

Linux

RAM 4 GB 2 GB

Unidade de disco rígido (HDD) 1 TB SATA 500 GB SATA

HDD removível OPCIONAL Não disponível

Armazenamento removível DVD-RW/CD-RW Não disponível

Formatos VDP
PPML 2.2, PDF/VT-2, VPS,
Fiery FreeForm™ Fiery FreeForm

Adobe® PDF Print Engine (APPE) INCLUÍDO Não disponível

Integração nos sistemas EFI MIS 
e de impressão pela Web

INCLUÍDO Não disponível

Impressão sequencial INCLUÍDO Não disponível

Set Page Device INCLUÍDO Não disponível

Método de saída PDF/X INCLUÍDO Não disponível

Prova soft INCLUÍDO Não disponível

Impressão de bloco INCLUÍDO Não disponível

Workstation Fiery Integrada
(suporte, visor LCD, teclado e mouse)

OPCIONAL Não disponível

Prefl ight
OPCIONAL com Graphic Arts 
Package, Premium Edition

Não disponível

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition OPCIONAL Não disponível

RECURSOS DISPONÍVEIS POR UM CUSTO ADICIONAL NOS SERVIDORES INCORPORADOS

Fiery Hot Folders/Impressoras Virtuais INCLUÍDO OPCIONAL

Processar próxima INCLUÍDO OPCIONAL

Imprimir próxima INCLUÍDO OPCIONAL

Acelerar impressão INCLUÍDO OPCIONAL

Agendar impressão INCLUÍDO OPCIONAL

Fiery Image Enhance Visual Editor INCLUÍDO OPCIONAL

Interceptação automática INCLUÍDO OPCIONAL

Fiery JDF INCLUÍDO OPCIONAL

Comparação dos servidores Fiery IC-308 e IC-415


