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Yakalayın. Analiz edin. Harekete geçin.
Yazdırma hizmeti sağlayıcılarının %65'ten fazlası, "üretim masraflarını azaltma 

ve verimliliği artırmayı" bir numaralı stratejik iş zorunluluğu olarak tanımlıyor1. 

Günlük yazdırma üretimi analitiklerinde detaylı bir inceleme yapmak, zaman içindeki 

trendleri analiz etmek ya da çeşitli cihazların üretkenliğini karşılaştırmak isterseniz, 

verimliliği ve karlılığı artırmak için izleme performansı kilit öneme sahiptir.

Fiery® NavigatorTM, Fiery sunucularınızdan otomatik olarak üretim verileri toplar ve size aşağıdaki gibi sorular 
hakkında içgörü sağlamak için, işlem yapılabilen akıllı özellikleri özelleştirilebilir, görsel bir panoda sunar:

• Tüm cihazlarınızın kullanımını maksimize 
ediyor musunuz?

• Renkli bir cihazda kaç siyah-beyaz 
sayfa yazdırıyorsunuz?

• Çeşitli sonlandırıcılarınızı ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

• En fazla sıkışan malzeme nedir?

• Operatörleriniz iş gönderimi için en iyi uygulamalara 
ve standart işletim prosedürlerine uyuyor mu?

• Operatörler üretime engel olan olayları ne kadar 
hızlı çözüyor?

• Yazdırma motorlarınız en son ne zaman 
kalibre edildi?

Kalite ve verimlilik için standardı belirleyin
Fiery Navigator ayrıca Fiery sistemleri için yapılandırma verilerini saklar, dağıtır, yönetir ve senkronize eder; 
böylece cihazlarınız optimum düzeyde çalışır, kaliteniz daha tutarlı olur ve üretiminiz daha öngörülebilir hale gelir. 
Navigator ile şunları yapabilirsiniz:

• Devamlı yüksek kaliteli çıktı sunmak için aynı 
modeldeki tüm Fiery DrivenTM cihazlarda optimum 
Fiery ayar dizisini paylaşmak.

• Fiery Navigator'da saklanan yedek yapılandırma 
kopyasını kullanarak bir Fiery sunucusunu hızla 
önceki durumuna döndürme

Yazdırma işleminiz hakkında tam görüş netliği kazanın
Fiery Navigator, üretim verilerinizin özelleştirilebilir görünümüyle kilit işletimsel kategorilerde bulut tabanlı 
analitikler sunar. Üretim işlemlerinizi standart bir Web tarayıcısından dilediğiniz zaman ve yerde tek bakışta kolayca 
izleyebilirsiniz. Üretkenliği devamlı artırmak, potansiyel maliyet azaltma yolları bulmak ve müşterilerin devamlı 
geri dönmesini sağlamak için yazdırılan çıktınızın kalitesini temin etmek üzere trend ve karşılaştırma verilerinden 
içgörüler kullanın. Aşağıdakileri yaparken işlemleri daha da iyi bir hale getirin:

• Cihaz performansını karşılaştırma ve ekipman 
kullanımını en üst seviyeye çıkarmak için kaynakları 
yeniden tahsis etme

• Personelinizin ek eğitime ihtiyaç duyduğu alanları 
ortaya çıkarmak için operatör davranışını analiz etme

• Standart işletim prosedürleri belirleme ve 
operatörlerin uyum sağlayıp sağlamadığını izleme

• Yaklaşan ekipman satın alma veya yenileme 
planlaması için varlık kullanımını değerlendirme

• Geçmiş trendlere dayanarak hacim taleplerini 
önceden tahmin etmek için sarf malzemesi kullanım 
şablonlarını belirleme

1 InfoTrends ABD Üretim Yazılımı Yatırımına Genel Bakış 2015
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Senkronize etme

Mevcut ayarları iyileştirin ve ortak 
yapılandırmaları paylaşarak tutarlı çıktı elde 
edilmesini sağlayın.

• Renk profi lleri, ön ayarlar, sanal yazıcılar 
ve kağıt katalogları içeren yapılandırma 
senkronizasyon paketleri oluşturun ve 
bunları bulutta saklayın.

• Kullanıcı tanımlı cihaz gruplarının 
yapılandırmasını standart hale getirmek 
ve bunları optimum koşulda tutmak 

için kullanıcı tanımlı 
cihaz gruplarına 
senkronizasyon 
paketleri dağıtın. Ya da 
tek bir cihazı önceki 
durumuna döndürmek 
için senkronizasyon 
paketi kullanın.

Pano

İş yükü dengesini iyileştirmek için üretim 
verilerini değerlendirin, üretim trendlerini 
belirleyin ve işletimsel yetersizlikleri hızlı bir 
şekilde ele alın.

• Zaman içindeki trendleri analiz edin. Tek bir 
Fiery DrivenTM cihazı için üretim verilerini 
veya birden fazla cihaz için toplu verileri 
görüntüleyin. Hangi veriyi görüntülemek 
istediğinizi ve bunu nasıl görmek istediğinizi 
seçerek panonuzu özelleştirin.

• Kullanımı takip 
edin ve verimliliği 
karşılaştırın. 
Tekil yazıcıların 
veya yazıcı 
gruplarının yan yana 
karşılaştırması için 
görmek istediğiniz 
üretim istatistiklerini 
tabloda görüntüleyin.

Üretim trendlerini belirleyin. İşletim süreçlerini standart hale 
getirin. Cihazları dinamik olarak yönetin. Her yerde bilgi alın.

Üretkenliğinizi geliştirmede ilk adımı atın — Fiery Navigator'ı bugün yalnızca 10 dakikada test edin. Demo verilerini 
kullanarak ürünü incelemek için fi erynavigator.efi .com adresinde bir demo oturumu başlatmanız yeterlidir.

Uyarı

Üretim yavaşlamalarını 
önlemek için meydana 
gelen olaylara doğru 
şekilde yanıt verin.

•  Kritik cihaz durumu 
uyarılarıyla ilgili e-posta 
bildirimleri sıklığını 
belirleyin ve yönetin.

• Yazdırılan işlerin dökümü, yazdırılan toplam 
yaprak sayısı, üst iş gönderimi yöntemi, 
malzeme tipine göre kağıt sıkışmaları veya 
diğer metrikler gibi önemli toplanan veri 
unsurları hakkında günlük, haftalık veya 
aylık raporlar edinin.

Yönetme

Yapılandırma paketlerini 
cihaz gruplarına 
kolaylıkla dağıtın 
ve toplanan üretim 
verilerini görüntüleyerek 
üretkenliği değerlendirin.

• Her cihazın yapılandırmasını ve durumunu 
inceleyin. İzlenen cihazları etkinleştirin ve 
etkinleştirmesini kaldırın. Yüklenen yazılım 
uygulamalarını, bağlanan sonlandırıcıları, 
kalibrasyon durumunu ve daha 
fazlasını görüntüleyin.

• Renk, siyah-beyaz, model türü ve daha 
fazlası gibi spesifi k kriterlere dayanarak 
cihazları gruplandırın.
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Desteklenen işletim sistemleri:
Microsoft Windows® 7, 8.1 ve 10
Windows 2008 Server R2*
Windows 2012 Server*
Mac® OS X® 10.10 ve üzeri
* Destek yakında gelecektir

Desteklenen tarayıcılar:
Internet Explorer® 11 ve üzeri
Microsoft Edge
Google ChromeTM

Mozilla Firefox®

Safari®

Bağlantı
noktası: 
443 (HTTPS)
WebSocket

Fiery Navigator
Tarayıcı tabanlı 

kullanıcı arayüzü

Fiery Navigator
İstemcisi
Cihaz kaydı
ve bağlantı

Fiery® NavigatorTM

Güvenli Web hizmetleri

Fiery sunucularınızı Fiery Command WorkStation®, ile keşfederek veya yalnızca takip etmek istediklerinizin IP adreslerini girerek bu 
sunuculara kaydolun. Ardından, veri görüntülemeye başlamak için çevrimiçi olarak fi erynavigator.efi .com adresine gidin.

Tüm üretim ortamınızı anlayın.

Fiery Workfl ow Suite, işin gönderilmesinden çıktı alınmasına kadar, yeni bir üretkenlik düzeyi için yazdırma süreçlerini kolaylaştıran 
ve otomatikleştiren gelişmiş araçların oluşturduğu kapsamlı bir dizidir. Fiery Navigator, yazdırma üretiminizin en yüksek kapasite ve 
verimlilikte gerçekleşmesini sağlamak için size veriler sunar.

Birkaç dakikada başlayın

İŞ GÖNDERME

EFITM Digital
StoreFront®

Fiery®

JobFlowTM

Fiery Grafik
Sanatlar Paketi,
Premium Edition

BASKI ÖNCESİ

Fiery
JobMasterTM

Fiery Impose

Fiery Compose

BASKIYA HAZIRLAMA

Fiery Central
∞ Yük dengeleme
∞ Bağlantı

ÇIKTI YÖNETİMİ

Fiery sunucusu

Fiery Command

WorkStation®

İŞLEME

EFI Productivity
Suites

Fiery VDP
technology

DEĞİŞKEN VERİLERİ
YAZDIRMA

RENK

Fiery renk
ve görüntüleme

Fiery Color
Profiler Suite

Fiery
NavigatorTM

CİHAZ YÖNETİMİ MIS/ERPRENK
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EFI başarıya ulaştırır.
EFI en yeni ve gelişmiş teknolojiye sahip poster baskısı icin geniş formatlı inkjet yazıcılar, 
ambalaj, tekstil ve seramik sektörleri için dijital baskı sistemleri ve mürekkeplerini üretir. 
Bunların yanında baskı sunucu sistemleri, kişiye özel dokümanlar, üretim ve rekabet gücünüzü 
arttıracak iş yönetim ve iş akışı çözümleri geliştirmektedir. Daha geniş bilgi için www.efi .com 
sitesini ziyaret edebilir veya 0532 2278617 nolu telefonu arayabilirsiniz.


