Fiery Options Bundle
®

para as impressoras multifuncionais
Xerox AltaLink (R) série C8000
®

Mais
produtividade
Fiery Options Bundle
e cores superiores
®

for the Xerox WorkCentre 7800i Series
®

®

and 7970i Multifunction Printers

O Fiery Options Bundle para o servidor de impressão Xerox EX-c C8000 que controla
as impressoras multifuncionais Xerox AltaLink série C8000 oferece um conjunto de
aplicativos de software que permite trabalhar de forma mais produtiva e alcançar uma
qualidade de imagem que atenda às suas expectativas.
®

®

®

Recursos do Fiery Options Bundle:
• Fiery Spot-On

TM

• Fiery Hot Folders
• Impressoras Virtuais Fiery
• Auto Trapping

Fiery Spot-On
Obtenha a correspondência de cores exatas que
garante a reprodução precisa de cores corporativas
de qualquer aplicativo, incluindo o Microsoft Office .
Gerencie CMYK, RGB e cores nomeadas no Fiery server,
inclusive todas as cores nomeadas PANTONE , HKS,
Toyo e DIC, em documentos Adobe PostScript ou
PDF. Além disso, você pode criar cores personalizadas
ou editar cores com uma interface de usuário
intuitiva. O software também se integra com
um espectrofotômetro ES-2000 opcional para criar
novas cores exatas a partir de uma amostra de cor.
®

®

®

®

®

Edite cores exatas com Fiery Spot-On

Fiery Hot Folders
Automatize o envio de tarefas para obter uma
saída sem erros. Crie Hot Folders separadas para as
configurações de impressão mais usadas e processe
tarefas com uma simples ação de arrastar e soltar.
Publique-as e compartilhe-as com vários usuários na
sua rede para imprimir com mais rapidez e minimizar
a configuração manual. Fiery Hot Folders aceitam os
formatos*: PS, PDF, Fiery FreeForm, DOC, DOCX, XLS,
XLSX, PPT, PPS, PPTX, PPSX, PUB, TIFF.
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Fiery Hot Folders — arrastar e soltar fluxo de trabalho

*Os arquivos Microsoft Office (acima) são aceitos quando o aplicativo
correspondente está instalado no mesmo computador que as Fiery Hot Folders.
Esses formatos de arquivo não são aceitos na versão Mac® das Fiery Hot Folders.

Impressoras Virtuais Fiery
Otimize o tempo de configuração da tarefa e elimine erros
de impressão em tarefas de impressão repetitivas com
as Impressoras Virtuais. Realize tarefas complexas usando
configurações de impressão predefinidas configuradas
para tarefas como impressão duplex com acabamento
com grampos. Usando as configurações predefinidas
na tarefa através de uma Impressora Virtual, as tarefas
de impressão normais podem ser automatizadas em
um instante, proporcionando impressões sem problemas.
Você pode configurar as ações da impressão Fiery, como
Em espera, Processar e esperar, Imprimir, e Imprimir
e esperar para obter o fluxo de trabalho desejado.

IMPRESSORAS VIRTUAIS
FIERY
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Impressoras Virtuais Fiery — Arquivo

Fluxo de trabalho de impressão

Auto Trapping
Obtenha uma transição suave entre as cores adjacentes
sem bordas brancas, para criar impressões sem falhas.
Intercepte automaticamente cores adjacentes para
evitar que sejam mostradas através do papel devido
a materiais e condições ambientais específicas. Inclui
suporte a arquivos originados em diferentes aplicativos
de software. A interface intuitiva contém somente dois
modos: ligado e desligado, e não requer que o designer
do documento insira informações.

Desligado
Ligado

Auto Trapping ligado/desligado

Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante de vendas da EFI .
TM

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 um fluxo 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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