
Lucre mais com fl uxos de 
trabalho integrados
A integração e a automação de fl uxos de trabalho em toda a empresa são cruciais para 

ter sucesso em um mercado de impressão com execuções mais curtas e demandas 

por tempos de resposta mais rápidos. O EFITM MarketDirect StoreFront® com um Fiery® 

Digital Print Server oferece tudo isso e muito mais.

Experiência de comprador de impressão 
líder do setor com produção automatizada

O MarketDirect StoreFront permite aceitar pedidos de 
impressão online, facilita a comunicação com o 
cliente e converte requisitos de pedidos em tíquetes 
de tarefa. Por meio da integração de fl uxo de trabalho 
certifi cada da EFI utilizando a tecnologia JDF (Job Defi 
nition Format), os tíquetes de tarefa estão prontos para 
a produção no Fiery Digital Print Server, praticamente 
sem preparação da tarefa nem intervenção 
do operador.

O MarketDirect StoreFront oferece um assistente de 
confi gur ação de integração para Fiery servers a fi m 
de estabelecer um fl uxo de trabalho sem contato, 
de forma rápida e fácil. Os atributos de pedidos online 
são automaticamente convertidos em confi gur ações 
de tarefa de impressão e mapeados para bibliotecas 
de mídia, confi gur ações de layout e recursos de 
acabamento em linha da sua impressora Fiery DrivenTM.

Benefícios de fl uxos de trabalho integrados 
e automatizados

A solução integrada permite que as tarefas fl uam 
diretamente da entrada do pedido até a impressora 
Fiery Driven adequada para:

• Eliminar tarefas repetitivas e reduzir pontos de
contato manual, tornando a produção digital mais
rápida, efi ciente, produtiva e rentável

• Permitir melhor comunicação, com atualizações
de status bidirecionais em tempo real, para clientes
e operadores

• Confi gurar tarefas de impressão de dados variáveis
(VDP) que fl uem ininterruptamente para o Fiery
server, proporcionando comunicação personalizada

Integração do MarketDirect StoreFront® 
com o Fiery® Digital Print Server

Fiery
Central



EFI fuels success.
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.
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EFI MarketDirect StoreFront - destaques da integração Fiery

AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO

RECURSO DESTAQUE DESCRIÇÃO

Automação 
dinâmica

Mapeamento de 
atributos de pedidos 
para produção 
sem contato

• O MarketDirect StoreFront converte diretamente os atributos de pedidos online, como 
número de cópias, seleção de mídia, modo de cor, layout e seleção de acabamento, em 
configurações de tarefa de impressão para impressoras Fiery Driven para produzir tarefas 
sem nenhum contato

Mídia
Mídia mista com 
automação de intervalo 
de páginas

• Mapeie seleções de mídia mista com intervalos de páginas automaticamente para a produção, 
incluindo mídia especial para capas e inserções personalizadas

• Insere o conteúdo de mídia do separador e imprime o conteúdo de orelha do 
separador automaticamente

Layout
Automação de 
imposição duplex 
e de livretos

• Configure automaticamente layouts de imposição duplex, como cartões de visita, 
livretos e cartões-postais gerados por meio do MarketDirect StoreFront (por exemplo, 
modelos de DSF Design Studio) em Fiery servers

Acabamento
Automação 
de acabamento 
em linha

• Configure pedidos online com acabamento automático, como grampeamento, perfuração, 
dobra e encadernação perfeita, em impressoras Fiery Driven equipadas com módulo de 
acabamento em linha

Automação 
baseada em 
modelo

Modelos JDF para 
automatizar qualquer 
configuração de 
cor, mídia, layout, 
acabamento 
e muito mais 

• Selecione diretamente modelos de tíquete de tarefa JDF associados a Fiery Virtual Printers 
ou Fiery Server Presets do MarketDirect StoreFront

• Fiery Virtual Printers e Fiery Server Presets estão disponíveis no MarketDirect StoreFront para 
for-necer acesso a conjuntos de recursos Fiery completos e automatizar totalmente 
quaisquer configurações de produção disponíveis em Fiery servers

INTERFACE DE USUÁRIO INTEGRADA

RECURSO DESTAQUE DESCRIÇÃO

Assistente 
de configuração 
de dispositivo

Descoberta 
e configuração rápidas 
do Fiery server

• O MarketDirect StoreFront localiza automaticamente as impressoras Fiery Driven 
disponíveis e orienta facilmente os usuários para configurar a integração

Recursos 
do dispositivo

Sincronização 
automática de mídia 
e acabamento

• O assistente de configuração sincroniza bibliotecas de mídia e opções de acabamento 
entre o MarketDirect StoreFront e as impressoras Fiery Driven, e acrescenta Fiery Virtual 
Printers e Fiery Server Presets como modelos de tarefas automáticos

Status de 
dispositivo e tarefa

Atualizações 
bidirecionais de status 
de dispositivo e tarefa 
em tempo real

• Verifique o status da tarefa diretamente no display do operador do MarketDirect 
StoreFront: em spool, imprimindo, impressa, rejeitada, cancelada, erro

• Acesso direto ao tíquete de pedido do MarketDirect StoreFront diretamente 
do Fiery Command WorkStation®

CONECTIVIDADE E APLICAÇÕES DE IMPRESSORAS DIGITAIS

RECURSO DESTAQUE DESCRIÇÃO

Impressoras 
digitais EFI 
Fiery Driven

O melhor desempenho, 
usabilidade, cor 
e integração para 
impressoras digitais

• A mais ampla seleção de mecanismos digitais com tecnologia Fiery líder do setor
• Certificação CIP4 JDF para maximizar a interoperabilidade
• Integração pronta para EFI Print MISs e PrintFlow®, bem como MarketDirect StoreFront
• Velocidade de processamento líder do setor com Fiery HyperRIP 
• Correspondência de qualidade de cor de composição com ferramentas de gerenciamento 

de cores Fiery, incluindo o Fiery Color Profiler Suite 
• Simplifica os fluxos de trabalho de pré-impressão, incluindo tarefas complexas de 

preparação, por meio de Fiery Impose, Compose e JobMasterTM

Fiery Central
Fluxo de trabalho 
unificado para ambiente 
de impressão misto

• Coloque impressoras Fiery Driven e impressoras populares de impressão em preto e 
branco em um fluxo de trabalho unificado que usa os aplicativos Fiery compartilhados e 
habilita a integração de JDF com EFI MarketDirect StoreFront e soluções Print MIS

Aplicações digitais
Usos da impressão 
digital de valor agregado

• Impressão digital de ponta a ponta do pedido de tarefa de impressão com imposição 
e acabamento em linha, como livretos, calendários, cartões de visita e cartões-postais 

• Produção de impressão automática rápida de curta execução ou reimpressões de 
curta execução

• Impressão de dados variáveis de alta velocidade
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