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Guia de Instalação do Fiery JobFlow 

As opções para a instalação do Fiery® JobFlow™ variam de acordo com o tipo de servidor Fiery 

que você tem.  

• Para o Fiery FS200 Pro ou servidores externos mais 

novos, instale o Fiery JobFlow diretamente no servidor 

Fiery.  

o Você também pode instalar o Fiery JobFlow em 

um outro computador Windows em vez de 

instalar diretamente no servidor Fiery. 

o A maioria dos servidores Fiery FS200 Pro ou 

servidores mais novos já vem com o JobFlow 

Base (versão gratuita) pré-instalado. Neste 

caso, vá para a etapa 4 abaixo.  

• Para servidores externos Fiery mais antigos (FS150 

Pro, FS100 Pro, System 10, ou System 9R2), instale 

o Fiery JobFlow em um outro computador Windows. 

• Para servidores Fiery XF 7 ou mais recentes, instale 

o Fiery JobFlow em outro computador com Windows.  

• Para todos os servidores Fiery integrados, instale o 

Fiery JobFlow em um outro computador Windows. 

Você deve ter o Fiery Productivity Package (Fiery 

FS350 e anterior) opcional ou o Fiery Automation 

Package (Fiery FS400 e superior) instalado e ativado para o servidor Fiery para conectar o Fiery JobFlow.  

Quando o JobFlow estiver instalado em outro computador Windows ou em um servidor Fiery, é preciso instalar a 

Fiery Command WorkStation® no mesmo computador/servidor. Para fazer uso completo do módulo Impose no 

Fiery JobFlow, o Fiery Impose deve ser instalado e licenciado no mesmo computador Windows ou servidor Fiery. 

 

Como instalar o Fiery JobFlow:  

1. Para baixar e instalar o Fiery JobFlow, você precisará do 

Fiery Software Manager. Você pode baixá-lo aqui.  

Assim que o Fiery Software Manager estiver instalado, 

abra-o e clique no botão de Download do Fiery JobFlow. 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique qual servidor Fiery você tem: 

 

http://www.efi.com/fieryjobflow
http://www.efi.com/productivitypack
http://www.efi.com/fieryautomation
http://www.efi.com/fieryautomation
http://fiery.efi.com/cws6-windows-fsm
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2. Quando o download estiver concluído, clique no botão 

Instalar e siga as instruções. Após a instalação, o 

Fiery JobFlow criará um atalho no seu desktop. 

 

IMPORTANTE: a Fiery Command WorkStation 

precisa estar instalada antes de iniciar a instalação 

do Fiery JobFlow. Caso contrário, você verá a 

seguinte mensagem de erro: 

 

 

 

3. Clique duas vezes no atalho do Fiery JobFlow no 

desktop e crie um login para o Fiery JobFlow. O 

nome de usuário padrão é Admin. Crie uma senha 

que atenda aos requisitos e clique em Criar senha. 

 

 

 

 

 

4. Insira o endereço IP ou nome do servidor do seu 

servidor Fiery para conectá-lo como o dispositivo de 

saída padrão.  

 

 

 

 

 

 

5. Agora você está conectado à versão gratuita do Fiery 

JobFlow Base. Se você tiver um código de licença 

para a versão paga ou para uma versão de avaliação 

gratuita por 30 dias, clique no botão Atualizar agora. 
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6. Clique no botão "Eu tenho uma chave de licença". Siga as 

instruções para inserir o código de ativação da licença.  

Comece a desenvolver os seus próprios fluxos de trabalho 

ou baixe e importe fluxos de trabalho prontos para usar na 

Biblioteca do Fiery JobFlow em 

resources.efi.com/JobFlow/Library.  

 

Enfocus PitStop Pro 

A versão de avaliação gratuita por 30 dias do Fiery 

JobFlow também conta com uma biblioteca padrão de 

recursos do Enfocus PitStop Pro.  

Opcional 

Se você quiser criar os seus próprios recursos do Enfocus 

PitStop Pro, baixe o instalador do Enfocus PitStop Pro nos 

links abaixo e siga o processo de ativação: 

Mac: 

http://download.efi.com/jobflow/enfocuspitstop/mac   

Windows: 

http://download.efi.com/jobflow/enfocuspitstop/windows   

Observação: se você comprar a versão completa do Fiery 

JobFlow, você também receberá uma licença para o 

Enfocus PitStop Pro. 

 

http://resources.efi.com/JobFlow/Library
http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://download.efi.com/jobflow/enfocuspitstop/mac
http://download.efi.com/jobflow/enfocuspitstop/windows

