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Fiery FS300 Pro-functieoverzicht
Dit Fiery® FS300 Pro-functieoverzicht biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste  

functies van een Fiery digital front-end (DFE) op basis van Fiery FS300 Pro-systeemsoftware.  

Voor meer gedetailleerde informatie over een bepaalde functie raadpleegt u de 

Fiery FS300 Pro-productgids.

Neem contact op met uw leverancier van digitale afdruksystemen over de 

beschikbaarheid van Fiery-functies voor een specifieke digitale pers en Fiery DFE.

SOFTWARE EN ACCESSOIRES VOOR FIERY-SERVERS

Fiery Integrated Workstation (FACI, Fiery Advanced Controller Interface): Bestaat uit een standaard, beeldscherm, 
toetsenbord en muis om de Fiery-server en afdrukwachtrijen lokaal – vlak bij het printsysteem – te beheren, wat helpt om 
de efficiëntie van de operator te verhogen.

Fiery NX Station: Een compact, gecentraliseerd werkstation voor de Fiery NX Premium- of Fiery NX Pro-servers dat aan te 
passen is aan verschillende omgevingen voor drukwerkproductie. Beschikbaar in twee modellen: het NX Station GL met  
een 22” beeldscherm en het NX Station LS met een 27” beeldscherm, een ca. 15 cm in de hoogte verstelbaar tafelblad,  
een nabijheidssensor en kabelgeleiding. 

GUI ingeschakeld: Hiermee kunnen externe Fiery-servers verbinding maken met een standaardmonitor, -toetsenbord en 
-muis voor lokaal afdrukbeheer en bediening.

Verwijderbare harde schijf: Verhoogt de beveiliging van gegevens door deze te beschermen tegen onbevoegde toegang:na 
het uitschakelen van de Fiery-server kan de harde schijf worden verwijderd en op een veilige plaats worden bewaard.

ES-2000-spectrofotometer: meet kleurvlakken nauwkeurig voor kalibratie van het printsysteem en leest steunkleuren van 
een fysiek staal in om deze op te nemen in een Fiery-steunkleurenbibliotheek. Maakt met behulp van Fiery Color Profiler 
Suite CMYK- en RGB-profielen voor invoer- en uitvoerapparaten.

ES-6000-spectrofotometer: Netwerkspectrofotometer met scanfunctionaliteit die het proces voor printerprofilering 
automatiseert en stroomlijnt, wat de nauwkeurigheid en automatisering in de workflow voor kleurmeting verhoogt. 

Fiery Spot-On™: Bewerkt steunkleuren die beschikbaar zijn in PANTONE-, HKS-, TOYO- en DIC-steunkleurenbibliotheken 
om extra nauwkeurige kleurafstemming te realiseren op specifieke printsystemen of substraten. Fiery Spot-On biedt een 
grafische gebruikersinterface om te helpen de CMYK-equivalenten aan te passen die nodig zijn om een gewenste steunkleur 
te emuleren op een bepaalde printer. Ook stelt het gebruikers in staat om aangepaste steunkleuren te maken met de 
ES-2000-spectrofotometer door deze te gebruiken om fysieke voorbeelden van de gewenste kleur te meten. Fiery Spot-On 
biedt bovendien de functie Kleurvervanging, waarmee specifieke CMYK- of RGB-waarden van een bronbestand opnieuw 
kunnen worden toegewezen aan een specifieke CMYK-tintencombinatie voor het printsysteem. Fiery Spot-On is vereist voor 
het overdrukken van benoemde steunkleuren in een job en het prioriteren van een bibliotheek op basis van de job. 

Fiery Hot Folders: Automatiseert het afdruktaakverzendingsproces vanaf een Windows- of Mac-gebruikerscomputer (client) 
met het gemak van slepen-en-neerzetten. Ideaal om meerdere bestanden met dezelfde afdrukinstellingen in batch te 
verwerken. Met filters kunnen gebruikers taken naar een printserver routeren met vooringestelde instellingen.

Fiery virtuele printers: Automatiseert het afdruktaakverzendingsproces wanneer gebruikers afdrukken via Bestand > Afdrukken 
of Archief > Druk af vanuit een Windows- of Mac-toepassing. Stelt beheerders in staat een specifieke configuratie voor een 
uitvoerapparaat te maken en deze als een benoemde virtuele printer aan te bieden in de vervolgkeuzelijst met printers in het 
afdrukvenster van een toepassing. Elimineert het herhaaldelijk opgeven van dezelfde afdrukinstellingen voor taken.

Graphic Arts Package, Premium Edition: Professionele hulpmiddelen die veelvoorkomende problemen bij drukwerkproductie 
identificeren en oplossen nog voordat er ook maar één pagina is afgedrukt, wat afkeuring of weigering en verspilling van tikkosten 
minimaliseert. In Fiery ImageViewer bekijkt u na het RIPpen afdrukvoorbeelden van de rasterbestanden op volledige resolutie, 
inclusief inhoud met variabele gegevens. Identificeer en corrigeer bestandsproblemen zoals afbeeldingen met lage resolutie, 
artefacten, transparantie, het gebruik van steunkleuren en ontbrekende lettertypen direct. Voer snel algemene kleurbewerkingen 
uit met curven. Bied klanten nauwkeurige PDF-softproofs om het controleproces op afstand vlotter te laten verlopen. 

Fiery Color Profiler Suite: Maakt ICC-profielen met een complete kleurbeheeroplossing voor extra nauwkeurige 
kleuromzettingen en -correcties. Gebruikers kunnen steunkleuren optimaliseren, de kleurkwaliteit controleren, kleuren van 
meerdere printers op elkaar afstemmen en ook Fiery Driven™ printers kalibreren conform G7. 
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SOFTWARE EN ACCESSOIRES VOOR FIERY-SERVERS

FIERY-SERVERCERTIFICATIES

IDEAlliance Digital Press Certification (DPC): Verwijst naar Fiery-servers en digitale printsystemen die (minimaal) 
voldoen aan algemeen geaccepteerde toleranties voor uitnemendheid op het gebied van colorimetrische nauwkeurigheid, 
uniformiteit, herhaalbaarheid, duurzaamheid en registratie. resources.efi.com/idealliance 

FograCert: Verwijst naar Fiery-servers die voldoen aan de criteria en toleranties die gedefinieerd zijn in de huidige norm 
(ISO/FDIS 12647-8) voor de certificering van systemen voor contractproofing en voor het maken van contractproeven,  
zoals getest door de Fogra Graphic Technology Research Association.  
www.fogra.org/en/fogra-fogracert-en/prepress-en/validation-print-2-71/validation-printing-system/vps-certified-systems 

JDF-gecertificeerd: bespaart tijd en geld bij de integratie van nieuwe software en apparatuur in een productieworkflow.  
Alle externe Fiery-servers en ingebouwde Fiery-servers met het Productivity Package zijn de eerste en enige digitale  
front-ends die door CIP4 en Printing Industries of America JDF-gecertificeerd zijn. 

Fiery Central: verbeter de capaciteit, doorlooptijd en productiviteit van digitale printproducties door de controle over het 
beheer van afdruktaken over meerdere productiesystemen te centraliseren.

Fiery VUE: Helpt gebruikers in kantooromgevingen snel, gemakkelijk en op goedkope én milieuvriendelijke wijze afgewerkte 
documenten zoals boekjes te produceren via een visuele interactieve afdruktoepassing voor op pc’s.

Probeer Fiery-software gratis uit op fiery.efi.com/freetrials. Ervaar de volledige kracht van uw Fiery digitale printserver met gratis proefversies van  
Fiery-workflowsoftware.

PRODUCTIVITEIT

Fiery HyperRIP-modus Enkele taak: maximaliseert de verwerkingsprestaties door een afdruktaak op te splitsen in logische 
delen voor parallel RIPpen op multi-core processoren. Bestanden bereiken het printsysteem tot wel 55% sneller.

Fiery HyperRIP-modus Meerdere taken: in deze nieuwe modus kan de Fiery-server RIP gebruiken voor maar liefst vier taken 
tegelijk om zo snel mogelijk een groot aantal taken af te drukken. Bestanden bereiken het printsysteem tot wel 55% sneller. 

Rush RIP: maakt gebruik van de Fiery HyperRIP-modus voor meerdere afdruktaken om een taak onmiddellijk met RIP te laten 
verwerken zonder de RIP-verwerking van andere taken te onderbreken.

Taken gelijktijdig in de wachtrij plaatsen, RIPpen (verwerken) en afdrukken: Biedt de snelste uitvoer door één taak met één 
of meerdere pagina’s of meerdere taken tegelijkertijd in de wachtrij te plaatsen, te RIPpen en af te drukken. 

Maximaliseert productiviteit en automatiseert workflows

Fiery Productivity Package: Bevat onmisbare grafische en productiviteitsverhogende functies zoals de ImageViewer,  
Image Enhance Visual Editor, Spot-On™, virtuele printers, Hot Folders en Versneld afdrukken. Deze bieden meer controle 
over de kleurkwaliteit en flexibeler taakbeheer.

Fiery ImageViewer voor zwart-wituitvoer: Hiermee kunnen gebruikers consistente uitvoer realiseren op meerdere  
zwart-witprintsystemen door aanpassingen van de tooncurve voor zwart rechtstreeks op de Fiery te laden. Biedt ook andere  
Fiery ImageViewer-functies.

Fiery JobMaster: Biedt geavanceerde functies voor PDF-drukwerkvoorbereiding:tabbladen maken met  
WYSIWYG-afdrukvoorbeelden (je krijgt wat je op je scherm ziet), gescande pagina’s recht plaatsen/ontspikkelen, snij- en 
verkleinformaat wijzigen, ongewenste markeringen maskeren, PDF op het laatste moment bewerken, pagina’s nummeren  
en pagina’s uit PDF-documenten samenvoegen met het gemak van slepen-en-neerzetten. Bevat alle functies van  
Fiery Compose en voegt geavanceerdere functies toe.

Fiery JobMaster-Impose: Certificeringen en labels voor Fiery-servers.

Fiery Impose: Breidt de door het stuurprogramma gestuurde inslagfuncties van de Booklet Maker uit met visuele aangepaste 
inslag, bewerkingen op het laatste moment en pagina’s toevoegen of verwijderen.

Fiery Compose: Biedt een geavanceerde voorbeeldweergave- en bewerkingsomgeving die het een stuk gemakkelijker maakt 
om media toe te wijzen, tabbladen af te drukken, hoofdstukken te maken en documenten af te werken.

Fiery JobFlow: biedt geautomatiseerde drukvoorbereidingsprocessen die eenvoudig in te stellen en te gebruiken zijn,  
zodat herbewerking tot een minimum beperkt blijft, en verhoogt de efficiëntie op de drukvloer. Verkrijgbaar in twee versies:  
JobFlow Base, een gratis versie, en JobFlow, een betaalversie die extra functionaliteit biedt. 

Fiery Navigator: Krijg volledig inzicht in uw afdrukactiviteiten met inzichtelijke data om productietrends te begrijpen, operationele 
procedures te standaardiseren en de bezettingsgraad van apparatuur te maximaliseren voor hogere winstmarges en efficiëntie. 

Fiery Impose-Compose: Bundelt Fiery Impose en Fiery Compose in één softwareoptie.

http://resources.efi.com/idealliance
http://www.fogra.org/en/fogra-fogracert-en/prepress-en/validation-print-2-71/validation-printing-system/vps-certified-systems
https://www.printing.org/jdf-certified-products/efi
http://fiery.efi.com/freetrials
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PRODUCTIVITEIT

Maximaliseert productiviteit en automatiseert workflows

FUNCTIES OP HET GEBIED VAN KLEUR- EN BEELDKWALITEIT

Profile Manager voor ICC-profielen: Biedt gebruikers downloadbare ICC-bronprofielen, simulatieprofielen, uitvoerprofielen of 
Device Link-profielen. Ze kunnen deze gebruiken in de Fiery Profile Manager voor complete controle over bronkleurenruimten, 
drukperssimulaties en de uitvoer van printers. 

PANTONE®-bibliotheken: definieert steunkleuren die wereldwijd door professionele grafisch ontwerpers worden gebruikt. 
Fiery-servers maken gebruik van gelicentieerde Pantone-bibliotheken om Pantone-kleuren te emuleren. Fiery-servers bieden 
nu PANTONE PLUS V2- en PANTONE FASHION + HOME-bibliotheken.

HKS-, DIC- en TOYO-inktsteunkleurbibliotheken: Definieert steunkleuren die vooral worden gebruikt in Europa (HKS) en 
Azië (DIC en TOYO). De Fiery-kleurconversietabellen om een steunkleur om te zetten in CMYK bieden nauwkeurige emulatie.

Steunkleurgroepen met prioritering: Definieer de kleurenbibliotheek die op de eerste plaats moet komen op basis van de job.  
Deze instelling in Taakeigenschappen en de Fiery-driver vereist de Fiery Spot-On-functie. 

Fiery Color Profiler Suite-integratie: Biedt snelle toegang tot CPS-hulpmiddelen voor profilering vanuit Command WorkStation®.

Produceert nauwkeurige kleuren en een uitzonderlijke beeldkwaliteit

Geavanceerd taakbeheer: Omvat de functies Versneld afdrukken, Afdrukken plannen, Volgende afdrukken/Volgende 
verwerken, Onderbreken bij verkeerde combinatie, Taken opnieuw ordenen, Voorbeeldafdruk en Gedwongen afdrukken. 
Deze functies bieden operators de flexibiliteit om aspecten van de workflow te wijzigen en uitzonderingen te beheren 
zonder de productie te verstoren. 

Servervoorinstellingen voor taken: Slaat veelgebruikte Taakeigenschappen centraal op en deelt deze met alle gebruikers 
van de Fieryserver via alle workflows. Automatiseert het selecteren en gebruik van Taakeigenschappen voor veelgebruikte 
toepassingen, waardoor gebruikers tijd besparen en hun productiviteit maximaliseren. 

Functie Proefdruk: Stelt gebruikers in staat één exemplaar van een taak te produceren zonder dat ze het aantal exemplaren 
hoeven te wijzigen.

Gedwongen afdrukken: Voorkomt dat een taak in de afdrukwachtrij opnieuw moet worden verzonden en verwerkt (geRIPt). 
Dwingt het printsysteem de taak af te drukken op om het even welk mediaformaat vanuit om even welke lade. 

Versneld afdrukken: Voorkomt dat de productie moet worden stilgelegd en heropgestart wanneer één taak direct moet worden 
afgedrukt. Stelt operators in staat na het afdrukken van de dringende taak de onderbroken taak te hervatten en voltooien, in plaats 
van deze te moeten annuleren en het reeds afgedrukte aantal exemplaren te moeten weggooien. Zo voorkomen ze afval. 

Direct verwerken en blokkeren: maakt het mogelijk om een taak direct te verwerken en naar de wachtrij Geblokkeerd te 
verzenden zonder de verwerking van taken te annuleren.

Volgende afdrukken/Volgende verwerken: Stelt de operator in staat een taak af te drukken of te verwerken onmiddellijk nadat 
het afdrukken of de verwerking van de huidige taak is voltooid.

Voorbeeldafdruk: Stelt de operator in staat de uitvoerkwaliteit van het printsysteem in de gaten te houden terwijl het 
printsysteem op volle productiesnelheid bezig is. Door extra pagina’s af te drukken naar een gemakkelijk toegankelijke 
uitvoerlade. Verhoogt de productiviteit doordat de productie niet hoeft te worden stilgelegd. 

Onderbreken bij verkeerde combinatie: Vermindert de uitvaltijd door een taak in de afdrukwachtrij te onderbreken wanneer 
er iets ontbreekt (bijv. het papier is op, de afwerkeenheid is niet aangesloten of de uitvoerbestemming is vol). De probleemtaak 
behoudt de status onderbroken. Intussen worden andere taken verder verwerkt en afgedrukt totdat het probleem is verholpen. 

VDP-mogelijkheden (Variable Data Printing, afdrukken met variabele gegevens): Ondersteunt alle toonaangevende 
VDP-indelingen om gepersonaliseerde documenten af te drukken:PPML 3.0, PDF/VT 1 en 2, VPS, Optimized PDF en 
Adobe® PostScript®. Compatibel met toonaangevende VDP-authoringsoftware. Bevat Fiery FreeForm™: VDP-technologie op 
instapniveau waarvoor geen gespecialiseerde softwaretoepassingen nodig zijn. 

Verbeterd FreeForm: Biedt uitgebreide controle over de toewijzing van variabele documenten aan masterdocumenten in 
FreeForm v1, zonder dat een softwaretoepassing van derden hoeft te worden aangeschaft.

Op records gebaseerde afwerking van VDP-taken: Verhoogt de mate van automatisering van het uitvoerproces en 
vermindert het aantal handmatige off-line stappen in de productie door afwerkingsopties toe te passen op elke afzonderlijke 
record in een VDP-taak. 

Een recordbereik, een vel met records of een set records van een VDP-taak afdrukken: Bespaart tijd en vermindert afval door 
de gebruiker in staat te stellen een geselecteerde set records of een vel met records van een VDP-taak af te drukken. Dit maakt het 
gemakkelijker om records opnieuw af te drukken. Stel dat u slechts vier records van een totaal van 100 records nodig hebt, dan hoeft 
u niet alle 100 records af te drukken en de overige 96 records weg te gooien. Het opnieuw afdrukken van sets vergemakkelijkt het 
snijden en stapelen.
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FUNCTIES OP HET GEBIED VAN KLEUR- EN BEELDKWALITEIT

Produceert nauwkeurige kleuren en een uitzonderlijke beeldkwaliteit

Functie RGB-transparantie optimaliseren: Verbetert de afdrukkwaliteit van PDF-bestanden die overlappende  
RGB-elementen met transparantie bevatten. Zo kunnen gebruikers exact de verwachte kleurenuitvoer realiseren.

PDF/X-uitvoerintentie: Ondersteunt en garandeert volledige voldoening aan de PDF/X-specificatie, die het gewenste 
uitvoerprofiel specificeert. Deze informatie is ingesloten in PDF/X-bestanden. Fiery-servers halen de informatie in de  
PDF/X-bestanden op en passen de bijbehorende kleuromzettingen toe.

Automatisch overvullen: Corrigeert automatisch tal van artefacten, zoals witte lijnen of kraalranden die ontstaan door 
fouten in het register tussen de verschillende kleuren, en dat in elk type documenten (ook in Microsoft Office-documenten). 

Samengestelde overdruk voor steun-/CMYK-kleuren: Drukt overdrukobjecten in samengestelde PS- en PDF-bestanden 
juist af. 

Samengesteld overdrukken van grijstinten: Maak overdrukken, slagschaduwen en transparanties mogelijk in 
kleurafdruktaken zodat ze nauwkeurig worden gerenderd in grijstintmodus.

Automatische Preflight-functie: Verhoogt de productiviteit en voorkomt dure fouten in het afdrukstadium door vooraf 
te controleren op ontbrekende lettertypen, steunkleuren, afbeeldingen met een lage resolutie, haarlijnen onder de 
drempelwaarde, overdrukken en PostScript-fouten. Valideert het VDP-zoekpad en de VDP-bronnen. Ondersteunt indelingen 
zoals PS, PDF, EPS, PPML, PDF/VT en VPS. 

Postflight: Biedt kleurgecodeerde rapporten om snel en eenvoudig afdrukproblemen identificeren (bijv. gemengde  
bronkleuren, steunkleuren).

Control Bar Builder: biedt een visuele interface voor het ontwerpen van aangepaste controlebalken. Gebruikers kunnen de 
taakinformatie aanpassen, een kleurbalk selecteren en de positie van de controlebalk op de pagina definiëren. 

Bedieningsbalk: Biedt een hulpmiddel om de Ugra/Fogra Media Wedge, een in de industrie als standaard geldende 
controlestrip/kleurenbalk, af te drukken op elke pagina voor controle over de kleurkwaliteit. Drukt ook gedetailleerde 
taakinstellingen af in de marge.

Fiery ImageViewer: Stelt gebruikers in staat om in Fiery Command WorkStation afdrukvoorbeelden op volledige resolutie 
te bekijken, zodat ze voorafgaand aan het afdrukken nauwkeurig zien hoe de taak er afgedrukt zal uitzien. Bespaart tijd en 
vermindert afval en het risico op afdrukfouten.

De Fiery-functie Dynamische tekst en lijntekeningen HD: Zorgt ervoor dat fijne details in tekst-, vector- en uitgespaarde 
elementen gehandhaafd blijven in de afgedrukte uitvoer. Verscherpt randen en verbetert de uitvoerkwaliteit, zelfs bij 
afdrukken met de standaardresolutie.

Fiery Image Enhance Visual Editor: Biedt een interactief hulpmiddel waarmee afbeeldingen in een taak afzonderlijk kunnen 
worden aangepast zonder dat het bestand in de oorspronkelijke toepassing hoeft te worden geopend en bewerkt. De nieuwe 
verzadigings- en definitieregelaars zorgen voor scherpere afbeeldingen en betere huidskleuren. Zo hebben gebruikers nóg 
meer controle over de kleurkwaliteit en -nauwkeurigheid. 

Beeldverfijning: Verbetert de beeldkwaliteit door lageresolutieafbeeldingen en overgangen in lijntekeningen te verfijnen.

Kwaliteit tekst/lijntekeningen: Verbetert de uitvoerkwaliteit door een betere definitie te realiseren om zo scherpere en fijnere 
zwarte tekst en lijntekeningen af te drukken met een minimum aan gekartelde randen. 

Zwart aangepast rasteren: Verbetert de waargenomen uitvoerresolutie en de beeldkwaliteit met behulp via  
EFI-rastertechnologie.

Fiery Calibrator: Corrigeert op basis van de huidige kleurprestaties van het printsysteem en zorgt voor kleurconsistentie,  
taak na taak.

Taakspecifieke kalibratie: Verhoogt de kleurconsistentie door te kalibreren op basis van een specifieke taak en de 
bijbehorende media en profielen. 

Kalibratiebewaking: Geeft informatie over de kalibratiestatus, waarschuwingen en meldingen weer om frequente kalibratie te 
stimuleren. Als een kalibratie verlopen is, kan de kalibratiebewaking voorkomen dat taken worden afgedrukt. Zo wordt voor elke 
taak kleurconsistentie gegarandeerd. 

Ondersteuning voor speciale kleuren: Fiery-servers ondersteunen printers die de mogelijkheid bieden om speciale kleuren 
af te drukken. 
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GEBRUIKSGEMAK

Fiery Command WorkStation®: Beheer printjobs vlotter en geef drukwerkproductie een boost met de populairste oplossing 
voor printjobbeheer in de grafische industrie. De intuïtieve interface maakt vanaf één plek verbinding met alle Fiery  
Driven printers.

Fiery Go: maakt het voor operatoren mogelijk om Fiery Driven-printers overal te beheren en te controleren vanaf iOS- of 
Android-apparaten. 

HKS-, DIC- en TOYO-inktsteunkleurbibliotheken: Definieert steunkleuren die vooral worden gebruikt in Europa (HKS) en 
Azië (DIC en TOYO). De Fiery-kleurconversietabellen om een steunkleur om te zetten in CMYK bieden nauwkeurige emulatie.

Fiery Ticker: Wordt op volledig scherm als schermbeveiliging uitgevoerd op de Fiery-server en geeft informatie over de status 
van een of meer Fiery-servers weer. Deze informatie is in één oogopslag zichtbaar in de hele ruimte. 

Instellingen voor Gemengde media: Automatiseert het proces om met minimale tussenkomst van de operator afgewerkte 
documenten met gemengde media, afwerking in subsets en tabbladen af te drukken. 

Tabverschuiving: Verschuift bepaalde pagina’s 12,7 mm (0,5 in) horizontaal om tabbladtekst af te drukken.

Tabblad invoegen: Geeft gebruikers de flexibiliteit om tabbladen (en tekst op tabs) zo laat mogelijk in het 
printindieningsproces toe te voegen.

Mediaprofielen gebruiken: Biedt de juiste kleurprofielen voor elke mediasoort om de beste kleurenuitvoerkwaliteit  
te realiseren. 

Booklet Maker: Hiermee kunnen gebruikers meerdere pagina’s van een afdruktaak in boekjesstijl afdrukken. En dat vanuit de 
meeste toepassingen, zonder dat gebruikers geavanceerdere inslagprogramma’s hoeven te gebruiken.

Papiercatalogus: Opslag voor eigenschappen van de voorraad media op de productielocatie. De op JDF gebaseerde, 
gecentraliseerde papierdatabase maakt het selecteren van media mogelijk bij het indienen van een taak door 
mediavermeldingen te koppelen aan de mediavoorraad die is geladen in het printsysteem.

Blok afdrukken: Dupliceert een bepaalde taak zo vaak als gedefinieerd om één afgewerkt blok te produceren. Maakt het 
mogelijk om blokken met achteromslag op eenvoudige wijze samen te stellen. Blokken kunnen worden verschoven in de 
uitvoerlade zodat deze gemakkelijk kunnen worden gescheiden voor off-line inbinden. Dat minimaliseert het handmatig 
vergaren van de afdrukken. 

Fiery Remote Scan: Hiermee kan de systeemglasplaat worden gebruikt als scanner in hoge resolutie. Scant bestanden naar 
een postvak. Ook kunnen ze rechtstreeks vanaf een client worden opgehaald.

Inslag van boekjes: Kan een onbeperkt aantal inslagsjablonen maken en past deze automatisch toe via Taakeigenschappen in 
Fiery CWS. 

Cominatiestijlen/-methoden voor inslag: Biedt traditionele en andere combinatiemethoden (VDP/niet-VDP).

Inslag van VDP-taken: Stelt gebruikers in staat VDP-taken met meerdere records – ook records van verschillende lengte – in 
specifieke volgordes in te slaan om een verscheidenheid aan materialen te produceren, zoals boekjes, boeken, bonnen  
en visitekaartjes.

Automatisering van inslag: Beperk het aantal handmatige handelingen en bespaar tijd bij het produceren van vergelijkbare 
jobs. Pas Fiery Impose-sjablonen toe met een van de methoden voor jobverzending, zoals Hot Folders, virtuele printers, 
voorkeuzen en Fiery JobFlow. 

Duplo®-tekens: Verhoogt de productiviteit door postprocessing mogelijk te maken met off-line afwerkeenheden, en dat door 
een vooraf geconfigureerde barcode en registratietekens af te drukken in de rechterbovenhoek van een pagina.

Aanpasbare snijtekens en vouwlijnen: Aangepaste lengte, breedte en kleur.

Gemengde afwerkingssets: Bespaart tijd/kosten: voor elke taaksubset andere afwerking opgeven.

Bewerking met Acrobat en PitStop: Maakt het mogelijk om tekst, steunkleuren of afbeeldingen in PDF-documenten op het 
laatste moment te wijzigen, zonder dat het oorspronkelijke bestand hoeft te worden geopend.

Pagina’s in een andere volgorde plaatsen/verwijderen/samenvoegen: Maakt een nieuwe taak door digitale documenten en 
gescande originelen samen te voegen. Pagina’s kunnen worden verwijderd, verplaatst, toegevoegd en gedupliceerd.

Scans invoegen: Maakt krachtige documentsamenstelling mogelijk door operators in staat te stellen elke willekeurige  
TWAIN-scanner te gebruiken om originelen te scannen en de scans in te voegen in een document.

Maskering: Maakt snelle wijziging mogelijk: bijv. bestaande paginanummers/gaatjes maskeren.

Paginabewerking: Snijkaders definiëren/bijsnijden: wijzigt het formaat van snijkaders en bijsnijkaders of past het toe.

Converteren naar grijswaarden: hiermee kunnen operatoren in de MakeReady-fase eenvoudig opgeven dat een pagina of 
veloppervlak in zwart-wit moet worden afgedrukt. Dit bespaart kaartkrediet en biedt de ontwerper een mogelijkheid om het 
beoogde drukwerk te verkrijgen. 

Produceert snel en eenvoudig afgewerkte taken



6

GEBRUIKSGEMAK

Produceert snel en eenvoudig afgewerkte taken

INTEGRATIE

Ondersteuning voor Adobe® PDF Print Engine (APPE): Integreert met de APPE-renderingtechnologie om een  
end-to-end native PDF-workflow mogelijk te maken. Hiermee kunnen gebruikers de consistentie en flexibiliteit van de 
productie verbeteren, van het ontwerpproces tot de uitvoer op digitale en offsetdrukoplossingen. Voortdurend geüpdatet 
met verbeteringen en service releases 

Rechtstreeks mobiel afdrukken dankzij Fiery: Stelt gebruikers van mobiele apparaten van Apple in staat draadloos af te 
drukken met de native Druk af-functie in iOS. Gebruikers hoeven hiervoor geen app te gebruiken. De lijst met beschikbare 
Fiery Driven-printers verschijnt automatisch op het mobiele apparaat van Apple. 

Afdrukken met PrintMe® via de cloud: Biedt een oplossing om in realtime af te drukken via de cloud. Gebruikers kunnen 
documenten uploaden of e-mailen naar PrintMe Cloud en de documenten dan afdrukken door op de printer een code in  
te voeren. 

Op volgorde afdrukken: Maakt het mogelijk om Fiery-servers te integreren in workflows waarin taken moeten worden 
afgewerkt op basis van de volgorde waarin ze verzonden zijn. Deze actie zorgt ervoor dat afdruktaken elkaar opvolgen in  
FIFO-afdrukvolgorde (First In, First Out). 

SPD-ondersteuning (Set Page Device): Drukt bestanden met ingesloten SPD-opdrachten automatisch af voor speciale 
toepassingen met dynamisch gemengd mediagebruik of datagestuurd gemengd mediagebruik, zodat de operator niet hoeft 
tussenbeide te komen. 

Graphic Arts Filters: Integreert naadloos met workflow- en prepressoplossingen van derden door CT/LW, PDF2Go, ExportPS, 
DCS 2.0, EPS, PDF/X, TIFF, TIFF/IT en JPEG te importeren.

Fiery JDF-technologie: Maakt ingebouwde JDF-workflowondersteuning mogelijk om processen te stroomlijnen, van de 
taakverzending tot de uitvoer. Integreert met andere EFI-oplossingen, zoals Fiery Central, EFI Digital StoreFront® en  
MIS-/ERP- bedrijfssoftware van EFI (Management Information System/Enterprise Resource Planning). Zo wordt 
taakinformatie sneller en efficiënter van het ene stadium naar het andere verstuurd.

EFI Pace™ en EFI PrintSmith Vision Integration: biedt volledig inzicht in de bedrijfsprestaties met een via een 
webbrowser toegankelijk, schaalbaar en aanpasbaar MIS-systeem (Management Information System) voor bestekopmaak 
(offerteopmaak), planning, het productieplan, verzameling van data, boekhouding, beheer van de verkoopprocessen en 
e-commerce. Deze integratie helpt de kosten te verlagen en biedt bedrijfskritieke informatie. 

EFI Digital StoreFront® Integration: biedt een schaalbare oplossing voor web-to-print/e-commerce. Bevat een 
winkelwagentje, prijsopties, goedkeuringen, taaktickets, een volgfunctie en statusweergave, een onbeperkt aantal  
storefronts die aan een huisstijl kunnen worden aangepast, bidirectionele integratie met Fiery-servers en mogelijkheden 
voor content- en bestandsbeheer. 

Workflowintegratie met Kodak® Prinergy™, Heidelberg® Prinect® en Agfa® Apogee™: Maakt gebruik van Fiery  
JDF-technologie om klanten in staat te stellen via één en dezelfde vertrouwde gebruikersinterface taken te verzenden  
naar één of meer Fiery Driven digitale printsystemen en deze te beheren.

Integreerbaar met software voor cost accounting: Bespaart tijd en voorkomt fouten dankzij de nauwkeurige 
kostenregistratie voor afdrukken die worden verwerkt via Fiery-servers. Integreert kosten in de afdrukstroom.  
Deze kunnen automatisch worden opgehaald en ingevoerd in elk boekhoudsysteem van derden om zo handmatige 
gegevensinvoer te elimineren. 

Integreert optimaal met workflows

Geavanceerde paginanummering en stempel toevoegen: hiermee kunnen operatoren voor een of meer secties unieke 
nummeringen instellen met een combinatie van aangepaste tekst, opmaak en macro's. Voegt paginanummers toe,  
kan paginanummers overslaan voor tussenvellen en tabbladen, en bevat paginanummersjablonen voor vooraf gedefinieerde 
nummeringsstijlen. Pas een job snel aan zonder dat een ontwerper nodig is om bedrijfslogo’s, watermerken en illustraties 
toe te voegen. 

Automatische tabbladen: maakt tabbladen, zet deze op de juiste plaats en vult het tabhoofdje automatisch met tekst uit de 
bladwijzerkoppelingen van PDF-documenten.

Geavanceerde tabbewerking: Maakt het mogelijk instellingen en inhoud voor tabs op te geven: afbeeldingen, kleur van de 
achtergrond, logo’s en drie regels tekst met opmaak. 

Tabbladen voor afloopgebied: Hiermee kunnen gebruikers volledig voltooide lange documenten produceren met goed 
gedefinieerde gedeelten zonder speciale tabbladmedia te hoeven gebruiken.

Tabbladen met meerdere banken: Hiermee kunnen twee tabbladstijlen in één document worden gebruikt. Hiermee worden 
hoofdstukken en subhoofdstukken gedefinieerd in lange documenten zoals boeken en handleidingen.
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EFI fuels success.
We ontwikkelen baanbrekende technieken voor de productie van bewegwijzering, verpakkingen,  
textiel, keramische tegels en gepersonaliseerde documenten, met een groot aanbod van printers,  
inkten, digitale front-ends en een uitgebreide zakelijke en productieworkflowsuite die het volledige  
productieproces transformeert en stroomlijnt zodat uw concurrentiepositie wordt verstevigd en  
uw productiviteit wordt vergroot. Ga voor meer informatie naar www.efi.com of bel naar  
020 658 8000 (NL) of 02 749 94 20 (BE).

INTEGRATIE

Integreert optimaal met workflows

Volgen van taakkosten: Configureert het printerstuurprogramma zodat dit de boekhoudkundige informatie opslaat die is 
opgenomen in de afdruktaak.

Fiery API: biedt klanten de mogelijkheid om snel en met het oog op specifieke bedrijfsbehoeften unieke apps en tools te 
ontwikkelen voor integratie met de Fiery-server op tal van mobiele of desktopplatforms, waaronder Windows®, Mac OS,  
iOS en Android. 

Systeemupdate: Houdt de Fiery-server bijgewerkt door regelmatig verbinding te maken met de EFI-updateserver 
op het internet en updates automatisch te downloaden. De beheerder kan de updates ook handmatig uitvoeren. 

Fiery Clone Tool: voor Fiery System 10-servers en eerdere modellen, alsook ingesloten Fiery-servers, gebruikt u de Fiery 
Clone Tool. Kloont of kopieert het volledige Fiery-systeem naar een imagebestand, waarmee snel en eenvoudig herstel 
mogelijk is bij beschadiging van systeembestanden of problemen met de harde schijf.

Fiery System Restore: Stelt beheerders in staat om een back-up van de Fiery-server te maken voor snel herstel. Het biedt 
een automatisch back-upproces, dat kan worden gepland met behulp van WebTools of Fiery QuickTouch. De Fiery-server 
kan worden teruggezet vanaf installatiekopieën die zijn opgeslagen op de lokale harde schijf, of vanaf een opstartbaar  
USB-opslagapparaat. Daarnaast kunnen beheerders de server terugzetten naar een standaardfabrieksinstallatiekopie met 
behulp van DVD1 van het Fiery-mediapakket. 

Poortblokkering: Verhoogt de beveiliging door beheerders in staat te stellen de toegang tot de Fiery-server via de opgegeven 
poorten te beperken.

Beveiligd afdrukken: Beschermt vertrouwelijke documenten tegen inzage met een taakspecifiek wachtwoord.

Veilig wissen: Voldoet aan of overtreft beveiligingsnormen met 168 bitsbeveiliging op de Fiery-harde schijf.  
Verbetert Fiery-systeemprestaties door wistaken vanwege beveiliging te plannen tijdens niet-gebruikte tijd.

IPv6-ondersteuning: Voldoet aan IT-standaarden met ondersteuning voor de nieuwste revisie van het internetprotocol:  
Internet Protocol versie 6 (IPv6).

SSL-ondersteuning (IPP/LDAP/HTTP/SMTP): Biedt een veilige verbinding voor de overdracht van gegevens tussen de client 
en de Fiery-server. SSL wordt gebruikt om vertrouwelijke documenten versleuteld over te brengen.
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