
O gerenciamento de uma gráfi ca de universidade pode muitas vezes 
signifi car o enfrentamento de orçamentos cada vez mais apertados 
e da concorrência de fornecedores externos. A única maneira 
de permanecer na concorrência é inovar, expandir os serviços 
e aumentar a efi ciência para atender efi cazmente às diferentes 
necessidades de professores, funcionários, alunos e visitantes 
do campus. 

Tecnologia Fiery aumenta a produtividade 

Os inovadores front-ends digitais (DFEs) e soluções de fl uxo 
de trabalho Fiery® podem ajudar o centro de impressão de sua 
universidade a proporcionar um maior nível de serviço do que 
fornecedores externos, a um custo muito mais baixo, com: 

• Prazos de entrega mais curtos

• Serviços expandidos que cobrem custos e geram renda 
 para reinvestimento 

• Menor número de funcionários

• Reimpressões fáceis de pacotes de cursos, manuais ou panfl etos

• Relatórios de estorno em apenas alguns minutos

A efi ciência Fiery se encaixa 
nos orçamentos restritos 
das universidades 

Servidores e fl uxo de trabalho EFI Fiery
para instalações gráfi cas em universidades

*  Fonte: InfoTrends U.S. Production Software Investment 
Outlook, 2015

“ Com a implementação do 
nosso novo processo digital, 
aumentamos nossa carga de 
trabalho em 10%, reduzimos 
prazos de entrega de dias 
para horas e somos capazes 
de operar com metade da 
equipe de nosso fl uxo de 
trabalho analógico.”
Penny Hedgecoth
Administradora de Impressão Digital
San Diego Mesa College

96% Em fluxos 
de trabalho
automatizados

68% Em impressão 
de dados 
variáveis

26% Em volume 
da Web
para impressão

Tendências para 
instalações próprias 
do cliente:
Ao longo dos próximos 
dois anos, as instalações de 
impressão próprias do cliente 
verão um aumento* de:
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EFI fuels success.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, 
revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras, 
tintas, front ends digitais e umfl uxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio, 
que transformam e simplifi cam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade 
e potencializando a produtividade. Visite www.efi .com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter 
mais informações.

Vantagens do Fiery

Produtividade aumentada

Execute mecanismos de impressão em velocidades nominais 
e processe rapidamente arquivos de dados variáveis. Os DFEs 
Fiery com HyperRIP dividem os arquivos para processá-los 
simultaneamente, alcançando o mecanismo de impressão com 
até 55% a mais de rápidez.  

Corte de custos

Simplifi que e automatize os fl uxos de trabalho com produtos Fiery 
Workfl ow Suite. Gerencie as tarefas de impressão e todas as impressoras 
Fiery DrivenTM por meio do Fiery Command WorkStation®. Minimize os 
erros de impressão e os resíduos com visualizações em tempo real. 
Além disso, forneça qualidade excepcional automaticamente com 
a tecnologia de imagens e cores Fiery de última geração.

Torne o envio de trabalhos mais conveniente

Elimine as fi las de estudantes e funcionários esperando para enviar 
trabalhos com a solução EFITM Digital StoreFront® Web-to-Print O envio 
de trabalho automatizado para o Fiery DFE proporciona prazos de 
entrega mais curtos, além de reduzir o custo do trabalho e os erros. 

Ofereça opções de autopagamento e impressão móvel

Lide com as necessidades de impressão e cópia dos alunos, 
incluindo a impressão por meio de todos os dispositivos móveis e contas 
de armazenamento em nuvem, com a EFI Self-Serve M500 Station.

Entre em contato hoje mesmo para obter uma 
demonstração da Fiery

A EFI trabalha em estreita colaboração com os principais fabricantes 
de mecanismos de impressão e distribuidores para fornecer soluções 
integradas de impressão, serviços e suporte em todo o mundo. 
Solicite uma demonstração para ver como os produtos EFI podem 
melhorar a sua produtividade.

“ Embora tenhamos mais de 
1.000 usuários na EFI Digital 
StoreFront, muitas vezes 
podemos concluir um pedido 
em quatro a seis horas após 
o envio, devido à fl exibilidade 
e efi ciência de nosso fl uxo de 
trabalho baseado na EFI.”
Gilbert VanOver
Gerente do Centro de Publicações
San Joaquin Delta College

•  Gerenciamento de trabalhos, 
cores e mídia

•  Automação de fl uxo de trabalho 
e trabalhos

•  Prefl ight e provas soft

•  Documentos prontos

•  Processamento de 
dados variáveis

•  Suporte ao acabamento

•  Integração com MIS/Web 
para impressão

Saiba mais em
fi ery.efi .com/inplant

Os front-ends digitais
Fiery fornecem:


