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Zbierz. Przeanalizuj. Działaj.
Ponad 65% dostawców usług drukarskich podaje, że ich głównym celem strategicznym 

jest „zmniejszenie kosztów produkcji i poprawa efektywności”1. Niezależnie od 

tego, czy chcesz zająć się szczegółową analizą codziennych zadań drukowania, 

analizą trendów w czasie, czy porównaniem wydajności poszczególnych urządzeń, 

monitorowanie wydajności stanowi klucz do zwiększenia efektywności i opłacalności.

Fiery® NavigatorTM automatycznie zbiera z serwerów Fiery dane dotyczące produkcji i dostarcza praktyczne 
dane w formie konfigurowalnego, wizualnego pulpitu nawigacyjnego, przez co umożliwia wgląd 
w następujące zagadnienia:

• Czy wykorzystanie wszystkich urządzeń jest zmaksymalizowane?

• Ile czarno-białych stron drukuje się na danym 
urządzeniu kolorowym?

• Jak często wykorzystywane są różne 
moduły wykańczania?

• Który z nośników zacina się najczęściej?

• Czy podczas przesyłania zadań operatorzy urządzeń 
stosują się do najlepszych praktyk i standardowych 
procedur działania?

• Jak szybko operatorzy rozwiązują problemy 
związane z blokowaniem produkcji?

• Kiedy ostatnio kalibrowano mechanizmy drukujące?

Wyznacz standardy jakości i wydajności
Aplikacja Fiery Navigator przechowuje, wdraża i synchronizuje dane konfiguracyjne systemów Fiery oraz zarządza 
nimi. Dzięki temu wszystkie urządzenia działają w sposób optymalny, jakość charakteryzuje się większą spójnością, 
a produkcja staje się bardziej przewidywalna. Apliakcja Navigator umożliwia:

• Współdzielenie optymalnego zestawu ustawień Fiery 
na wszystkich urządzeniach Fiery DrivenTM jednego 
modelu w celu ciągłego wytwarzania wydruków 
wysokiej jakości.

• Szybkie przywracanie serwera Fiery do poprzedniego 
stanu przy użyciu kopii zapasowej konfiguracji, 
przechowywanej w aplikacji Fiery Navigator.

Uzyskaj pełny wgląd w działalność swojej firmy drukarskiej
Aplikacja Fiery Navigator umożliwia przeprowadzanie analiz dotyczących kluczowych kategorii operacyjnych 
w chmurze przy pomocy widoku danych produkcyjnych, który można odpowiednio dostosować. Dzięki temu 
można z łatwością monitorować działania produkcyjne z każdego miejsca i w dowolnym czasie, korzystając ze 
standardowej przeglądarki internetowej. Korzystając z wiedzy uzyskanej na podstawie danych porównawczych 
i dotyczących trendów, można stale ulepszać wydajność, znaleźć potencjalne możliwości redukcji kosztów 
i zapewnić jakość wydruków, by sprawić, że klienci będą wracali do firmy. Można jeszcze bardziej udoskonalać 
poszczególne operacje:

• Porównując wydajność urządzeń i ponownie 
przydzielając zasoby w celu maksymalizacji stopnia 
wykorzystania sprzętu

• Analizując zachowanie operatorów, by odkryć 
obszary, w których konieczne jest przeprowadzenie 
dodatkowych szkoleń

• Ustanawiając standardowe procedury operacyjne 
i monitorując działania operatorów pod 
kątem zgodności

• Analizując wykorzystanie zasobów pod kątem 
zakupu sprzętu w niedalekiej przyszłości lub planów 
związanych z odnawianiem

• Identyfikując wzorce zużycia części zamiennych, 
dzięki czemu możliwe będzie prognozowanie ich 
wymaganej ilości w oparciu o trendy historyczne

1 InfoTrends U.S. Production Software Investment Outlook 2015
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Synchronizuj

Wykorzystaj istniejące ustawienia i zapewnij 
spójne wydruki dzięki udostępnieniu 
wspólnych konfi guracji.

• Twórz pakiety synchronizacyjne 
konfi guracji, które obejmują profi le kolorów, 
ustawienia wstępne, drukarki wirtualne 
i wykazy papieru, a także przechowuj je 
w chmurze.

• Wdrażaj pakiety synchronizacyjne na 
zdefi niowanych przez użytkownika 
urządzeniach w celu ujednolicenia ich 
konfi guracji i utrzymania ich w optymalnym 

stanie. Możesz również 
skorzystać z pakietu 
synchronizacyjnego, 
by przywrócić 
pojedyncze urządzenie 
do poprzedniego stanu.

Pulpit

Oceniaj dane produkcyjne, aby poprawić 
równoważenie obciążenia, identyfi kować trendy 
produkcyjne i błyskawicznie odpowiadać na 
spadki wydajności operacyjnej.

• Analizuj trendy w miarę upływu czasu. 
Przeglądaj dane produkcyjne dla 
pojedynczego urządzenia Fiery DrivenTM 
lub dane zagregowane dotyczące wielu 
urządzeń. Dostosuj pulpit wybierając 
dane do wyświetlania oraz sposób 
ich wyświetlania.

• Monitoruj użytkowanie i porównuj 
wydajność. 
Wyświetlaj wybrane 
statystyki 
produkcyjne 
w formie porównania 
tabelarycznego 
poszczególnych 
drukarek lub ich grup.

Identyfi kuj trendy produkcyjne. Standaryzuj procesy operacyjne. 
Dynamicznie zarządzaj urządzeniami. Zapewnij sobie stały dostęp 
do informacji w dowolnym miejscu.

Zrób pierwszy krok na drodze do poprawy wydajności – przetestuj aplikację Fiery Navigator już dziś, 
wystarczy tylko 10 minut. Aby zapoznać się z produktem korzystając z danych demonstracyjnych, po prostu 
rozpocznij sesję demonstracyjną pod adresem fi erynavigator.efi .com.

Alert

Błyskawicznie reaguj 
na wydarzenia, 
zapobiegając 
opóźnieniom 
w produkcji.

•  Ustawiaj częstotliwość 
powiadomień 
e-mail w przypadku 
alertów dotyczących 
krytycznego 
stanu urządzenia 
i zarządzaj nimi.

• Odbieraj codzienne, tygodniowe lub 
miesięczne raporty przedstawiające 
zagregowane dane dotyczące kluczowych 
aspektów, takie jak podział wydrukowanych 
zadań, całkowita liczba wydrukowanych 
arkuszy, główna metoda przesyłania zadań, 
zacięcia papieru według typu nośnika itp.

Zarządzaj

Łatwo wdrażaj pakiety 
konfi guracji w grupach 
urządzeń i wyświetlaj 
zagregowane 
dane produkcyjne 
w celu dokonania 
oceny wydajności.

• Sprawdzaj 
konfi gurację i stan każdego urządzenia. 
Aktywuj i dezaktywuj monitorowane 
urządzenia. Wyświetlaj zainstalowane 
aplikacje, podłączone moduły wykańczania, 
stan kalibracji itp.

• Grupuj urządzenia na podstawie 
określonych kryteriów, na przykład koloru, 
druku czarno-białego, typu modelu itd.
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EFI napędza sukces.
Jako fi rma opracowujemy przełomowe rozwiązania technologiczne używane do produkcji
tablic informacyjnych i reklamowych, opakowań, artykułów tekstylnych, płytek ceramicznych 
i spersonalizowanych dokumentów. Naszym klientom proponujemy bogatą ofertę drukarek, tuszów 
drukarskich i cyfrowych systemów front end oraz kompleksową gamę procesów biznesowych 
i produkcyjnych, które przekształcają i optymalizują cały proces produkcyjny, zapewniając im 
zwiększoną konkurencyjność i maksymalną produktywność. Odwiedź stronę www.efi .com 
lub zadzwoń pod numer +90 532 2278617, aby uzyskać więcej informacji.

Obsługiwane systemy operacyjne:
Microsoft Windows® 7, 8.1 i 10
Windows 2008 Server R2*
Windows 2012 Server*
Mac® OS X® 10.10 i późniejsze wersje
* Wkrótce

Obsługiwane przeglądarki:
Internet Explorer® 11 i późniejsze wersje
Microsoft Edge
Google ChromeTM

Mozilla Firefox®

Safari®

Port: 
443 (HTTPS)
WebSocket

Fiery Navigator
Interfejs 

użytkownika oparty 
na przeglądarce

Klient
Fiery Navigator

Rejestracja 
urządzeń i łączność

Bezpieczne usługi sieci Web

Fiery® NavigatorTM

Wystarczy zarejestrować serwery Fiery, odkrywając je przy pomocy Fiery Command WorkStation® lub wprowadzając adresy IP serwerów, 
które mają być monitorowane. Aby rozpocząć przeglądanie danych, należy przejść w trybie online pod adres fi erynavigator.efi .com.

Uzyskaj wyczerpujące informacje na temat całego środowiska produkcyjnego.

Pakiet Fiery Workfl ow Suite to wszechstronny zestaw zaawansowanych narzędzi, które usprawniają i automatyzują proces drukowania, 
zwiększając wydajność od przesłania zadania do gotowego wydruku. Aplikacja Fiery Navigator dostarcza danych potrzebnych do 
zapewnienia, by zadania drukowania wykonywane były z zachowaniem najwyższej wydajności i wykorzystaniem jak największej ilości 
mocy przerobowych.

Rozpocznij pracę w zaledwie kilka minut
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