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Zaznamenejte je. Analyzujte je. Jednejte.
Více než 65 % poskytovatelů tiskových služeb označuje „snižování produkčních 

nákladů a vylepšování efektivity“ jako zásadní strategický obchodní imperativ1. 

Ať chcete proniknout do analýz každodenní tiskové produkce, analyzovat trendy 

v průběhu času nebo porovnávat produktivitu různých zařízení, sledování výkonu je 

klíčem ke zvyšování efektivity a ziskovosti.

Fiery® NavigatorTM automaticky shromažďuje údaje o produkci ze serverů Fiery a poskytuje akční přehledy 
v přizpůsobeném vizuálním řídicím panelu. Poskytuje vám tak přehled o otázkách následujícího typu:

• Maximalizujete míru využití všech vašich zařízení?

• Kolik černobílých stránek tisknete na 
barevném zařízení?

• Jak často používáte různé finišery?

• Jaká média se nejvíce zasekávají?

• Dodržují vaši operátoři osvědčené postupy 
a standardní provozní postupy při odesílání úloh?

• Jak rychle řeší operátoři události, 
které blokují produkci?

• Kdy jste naposledy kalibrovali tiskové stroje?

Stanovení standardu kvality a efektivity
Fiery Navigator také ukládá, nasazuje, spravuje a synchronizuje údaje o konfiguraci systémů Fiery, takže vaše 
zařízení běží optimálně, kvalita je konzistentnější a produkce předvídatelnější. S nástrojem Navigator máte 
následující možnosti:

• Můžete sdílet optimální sadu nastavení Fiery ve 
všech zařízeních Fiery DrivenTM stejného modelu 
a zajišťovat tak konzistentní výstup vysoké kvality

• Rychle obnovit předchozí stav serveru Fiery pomocí 
záložní konfigurační kopie uložené v nástroji 
Fiery Navigator

Získejte úplný přehled o svých tiskových operacích
Fiery Navigator poskytuje cloudové analýzy v klíčových provozních kategoriích s přizpůsobeným přehledem 
produkčních dat. Můžete snadno získat rychlý přehled o svých produkčních operacích, ať jste kdekoli, 
ze standardního webového prohlížeče. Na základě přehledů z dat trendů a porovnání můžete neustále zlepšovat 
produktivitu, hledat potenciální redukce nákladů a zajistit kvalitu tiskových výstupů, která vám zajistí, že se k vám 
budou zákazníci vracet. Ještě více upřesňujte operace s tím, jak budete:

• Porovnávat výkon zařízení a znovu přidělovat zdroje 
k maximalizaci využití zařízení

• Analyzovat chování obsluhy k odkrytí oblastí, 
kde vaši zaměstnanci potřebují další školení

• Stanovovat standardní provozní procesy 
a monitorovat, zda obsluha vyhovuje požadavkům

• Posuzovat využití aktiv pro nadcházející nákupy 
vybavení nebo plánování obnovení

• Identifikovat vzorce využívání spotřebních materiálů 
pro předpovědi poptávky objemů na základě 
historických trendů

1 InfoTrends U.S. Production Software Investment Outlook 2015 (Výhled investic do produkčního softwaru v r. 2015)
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Synchronizace

Využitím dříve připravených nastavení 
zajistíte konzistenci výstupu sdílením 
společných konfi gurací.

• Vytvářejte konfi gurační synchronizační 
balíčky, které obsahují barevné profi ly, 
předvolby, virtuální tiskárny a katalogy 
papíru, a ukládejte je v cloudu.

• Nasaďte synchronizační balíčky do 
uživatelem defi novaných skupin zařízení 
ke standardizaci jejich konfi gurace 
a jejich uchovávání v optimálním stavu. 

Nebo synchronizační 
balíček použijte 
k obnovení předchozího 
stavu jednoho zařízení.

Řídicí panel

Díky vyhodnocování dat o produkci můžete 
zlepšit vyvažování zátěže, identifi kovat trendy 
v produkci a rychle reagovat na snížení 
efektivity provozu.

• Analyzujte trendy v průběhu času. 
Prohlížejte údaje o produkci pro jedno 
zařízení Fiery DrivenTM nebo souhrnná data 
za několik zařízení. Přizpůsobte řídicí panel 
výběrem toho, jaká data chcete zobrazit a jak 
je chcete zobrazit.

• Sledujte využití a porovnávejte produktivitu. 
Zobrazte statistiky 
produkce, které si 
chcete prohlédnout, 
v tabulce, 
abyste mohli vedle 
sebe porovnat 
jednotlivé 
tiskárny nebo 
skupiny tiskáren.

Identifi kujte trendy v produkci. Standardizujte provozní 
procesy. Dynamicky spravujte zařízení. Zachovávejte si přehled, 
ať jste kdekoli.

Udělejte první krok na cestě vylepšování produktivity – vyhraďte si ještě dnes 10 minut na zkušební provoz 
nástroje Fiery Navigator. Pokud chcete produkt vyzkoušet pomocí ukázkových dat, stačí spustit demo relaci na 
stránkách fi erynavigator.efi .com.

Výstraha

Reagujte na události 
ihned, jakmile k nim 
dojde, a vyhněte se 
nákladným výpadkům.

•  Nastavte a spravujte 
intervaly e-mailových 
oznámení a kritických 
výstrah o stavu zařízení.

• Získávejte denní, týdenní nebo měsíční 
přehledy klíčových agregovaných 
dat, jako jsou počty vytištěných úloh 
a listů, nejčastější způsob odesílání 
úloh, uvíznutí papíru podle typu médií 
a jiných metrik.

Správa

Snadno nasazujte 
balíčky konfi gurace 
na skupiny zařízení 
a vyhodnocujte 
produktivitu podle 
agregovaných dat 
o produkci.

• Kontrolujte konfi gurace a stav jednotlivých 
zařízení. Aktivujte a deaktivujte sledovaná 
zařízení. Zobrazujte instalované softwarové 
aplikace, připojené fi nišery, stav kalibrace 
a další prvky.

• Skupiny zařízení na základě konkrétních 
kritérií jako jsou barevná, černobílá, 
typ modelu a další.
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Zabezpečené webové služby

Fiery® NavigatorTM

Podporované operační systémy:
Microsoft Windows® 7, 8.1 a 10
Windows 2008 Server R2*
Windows 2012 Server*
Mac® OS X® 10.10 a vyšší
* Podpora bude již brzy k dispozici

Podporované prohlížeče:
Internet Explorer® 11 a vyšší
Microsoft Edge
Google ChromeTM

Mozilla Firefox®

Safari®

Port: 
443 (HTTPS) 
WebSocket

Fiery Navigator
Uživatelské

rozhraní založené
na prohlížeči

Klient
Fiery Navigator

Registrace 
a konektivita zařízení

Stačí, když zaregistrujete své servery Fiery prostřednictvím Fiery Command WorkStation® nebo zadáním IP adres serverů, které chcete 
sledovat. Pak přejděte online a začněte prohlížet data na adrese fi erynavigator.efi .com.

Porozumění principu celého produkčního prostředí

Sada Fiery Workfl ow Suite je komplexní sada pokročilých nástrojů, která umožňuje zjednodušit a automatizovat tiskové procesy a zajistit 
tak vyšší úroveň produktivity od odeslání úloh až po tisk. Fiery Navigator poskytuje data zajišťující, že vaše tisková produkce funguje při 
nejvyšší kapacitě a efektivitě.

Začátek během pár minut

ODESÍLÁNÍ ÚLOH

EFITM Digital
StoreFront®

Fiery®

JobFlowTM

Fiery Graphic
Arts Package,
Premium Edition

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA

Fiery
JobMasterTM

Fiery Impose

Fiery Compose

TVORBA FINÁLNÍCH VÝTISKŮ

Fiery Central
∞ Vyrovnávání zatížení
∞ Konektivita

SPRÁVA VÝSTUPU

Fiery server

Fiery Command
WorkStation®

ZPRACOVÁNÍ

Sady
EFI Productivity
Suite

Technologie
Fiery VDP

TISK PROMĚNNÝCH DAT

COLOUR

Barvy a obrazy
Fiery

Fiery Color
Profiler Suite

Fiery
NavigatorTM

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ MIS/ERPBARVA
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EFI fuels success.
Vyvíjíme přelomové technologie pro výrobu označení, obalů, textilií, keramických dlaždic 
a personalizovaných zakázek, díky široké řadě tiskáren, inkoustů, digitálních řešení a komplexních 
pracovních postupů pro podnikání a výrobu. To vše transformuje a zjednodušuje celý výrobní 
proces, zvyšuje konkurenceschopnost a vylepšuje produktivitu. Další informace naleznete na 
stránkách www.efi .com nebo na telefonním čísle +31 (0)20 658 8000.


