
Melhore a produtividade 
e a qualidade.
A opção Fiery® Productivity Package da imagePASS-N1 e da imagePASS-P1 integrados 

inclui um conjunto de recursos essenciais para ambientes de impressão profi ssionais.

• Recursos de envio automatizado de trabalhos para 
mais produtividade

• Controles avançados de gestão de fi las para gerenciar 
prioridades de impressão sem interromper a produção

• Ferramentas de ajuste da qualidade de imagem 
e de cor para edição de imagens de última hora, 
diretamente da Fiery Command WorkStation®

• Solução de automatização de fl uxo de trabalho para 
produção de arquivos prontos para impressão com 
o menor número possível de pontos de contato, 
além de deixar um espaço muito pequeno para 
erros humanos

• Ferramentas avançadas para a realização de softproof 
e gestão de cores para minimizar erros e desperdício

• Tecnologia JDF para automatizar e integrar 
processos comerciais e de impressão para maior 
efi ciência e mais lucratividade

Fiery® Productivity Package

Fiery ® Productivity Package



EFI impulsiona o sucesso.
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 umfluxo de trabalho abrangente e adequado a 
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam 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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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O que está incluído
Este é o conjunto de recursos incluídos no Fiery Productivity Package opcional para a imagePASS-N1 e a imagePASS-P1.

RECURSO DESCRIÇÃO

Fiery Hot Folders*
Automatiza o processo de envio de trabalhos e o processamento em lote de vários arquivos com as 
mesmas configurações de impressão

Graphic Arts Filters 
for Hot Folders

Automatiza o envio de trabalhos por meio do Hot Folders para formatos de arquivos de artes gráficas

Fiery Virtual Printers*
Configura o processo de envio “Impressão de arquivo” específico para um dispositivo de saída para 
que os usuários não tenham de especificar configurações de impressão para vários trabalhos

Schedule Print
Equilibra a carga de trabalho e dá prioridade à produção de impressão para minimizar os picos de 
produção e eliminar gargalos

Impressão rápida
Permite que os usuários processem e imprimam um trabalho urgente imediatamente e, em seguida, 
retomem o trabalho interrompido sem precisar descartar a parte impressa anteriormente 

Print/Process Next
Permite ao operador escolher o próximo trabalho a ser processado ou impresso imediatamente após 
o trabalho atual

Fiery Image Enhance 
Visual Editor

Ajusta o brilho, o contraste, os destaques, as sombras, o equilíbrio de cores e a nitidez de imagens 
individuais sem abrir e editar o arquivo no aplicativo de origem

Fiery ImageViewer
Permite que o usuário verifique visualmente o trabalho final processado antes de imprimir e aplique 
ajustes de cores

Relatório de Postflight
Oferece relatórios de diagnóstico de trabalhos com códigos de cores para identificar, de forma rápida 
e fácil, possíveis problemas de impressão, como cores de origem misturadas e cores exatas em falta

Barra de controle
Oferece controle de qualidade de cores colocando a cunha de mídia Ugra/Fogra, uma barra de cores 
padrão do setor e configurações do trabalho, em cada página impressa

Interceptação 
automática 
configurável

Controla os parâmetros de interceptação e corrige os erros de registro em documentos compostos 
ou separados

Simulação de papel
Obtém simulações de saída precisas para mídia especial por meio do ajuste manual de matiz, brilho 
e saturação do substrato do papel que está sendo simulado

Fiery JDF
Ativa o suporte integrado à integração com base em JDF para automatizar processos desde o envio 
do trabalho até a saída para que os trabalhos possam fluir pelos sistemas com o menor número 
possível de pontos de contato e de erros

Fiery JobFlowTM

Automatiza as etapas de preparação do trabalho para aumentar a produtividade, reduzindo o trabalho 
repetitivo e minimizando os pontos de contato. Ative o JobFlow Base (grátis) com o Fiery Productivity 
Package pago. Atualize para a versão completa do JobFlow para expandir a funcionalidade de fluxo 
de trabalho.

* Padrão para a imagePASS-N1, opcional para a imagePASS-P1


