Tenha as ferramentas apropriadas para
o trabalho.
Aumente a produtividade, reduza o prazo de entrega e produza impressões de alta
qualidade com os pacotes de fluxo de trabalho Fiery disponíveis para os controladores
de cores Ricoh .
®

®

Pacote básico de fluxo de trabalho Fiery
Comece com as ferramentas essenciais para medir com precisão e eficiência,
e garantir uma reprodução de cores consistente. Execute facilmente tarefas
complexas de imposição e simplifique as tarefas de pré-impressão que
demandam mais trabalho com as funcionalidades intuitivas do Fiery Impose.
Disponível para:

Inclui:
• Espectrofotômetro
EFI ES-3000
®

• Fiery Impose

• Controlador de cores E-46A para a impressora Ricoh Pro C7200 Series
• Controlador de cores E-44B para as impressoras Ricoh Pro C5200s/C5210s

Pacote avançado de fluxo de trabalho Fiery
Obtenha ferramentas avançadas de gerenciamento de cores para atender aos
padrões do setor, aprimorar os processos de prova e de controle. Garanta alta
qualidade de cores, reprodução precisa, consistente e confiável em todos os
trabalho. Facilite e simplifique as tarefas avançadas de preparo de documentos,
imposição e as trabalhosas tarefas de pré-impressão.
Disponível para:
• Controlador de cores E-46 para a impressora Ricoh Pro C9200/C9210

Inclui:
• Fiery Graphic Arts
Package Premium
Edition
• Fiery Color
ProfilerSuite

• Controlador de cores E-46A para a impressora Ricoh Pro C7200 Series

• Espectrofotômetro
EFI ES-3000

• Controlador de cores E-44B para as impressoras Ricoh Pro C5200s/C5210s

• Fiery Impose
• Fiery Compose
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FIERY SOFTWARE
Tenha a certeza de que suas impressões sempre sairão corretas. Com as ferramentas integradas líderes da categoria
é possível fazer rápidos ajustes nos arquivos com o front-end digital (DFE) Fiery sem precisar voltar à pré-impressão.

Fiery Graphic
Arts Package,
Premium Edition

•

Pré-visualize arquivos de bitmap pós-RIP com resolução total no Fiery ImageViewer, inclusive conteúdo de dados variáveis

•

Identifique e corrija imediatamente problemas nos arquivos, como imagens de baixa resolução, artefatos,
transparências, cores especiais e fontes não instaladas.

•

Faça edições globais de cores rapidamente com curvas e realize substituições de cores de última hora

•

Forneça PDFs com provas virtuais precisas aos clientes para simplificar a revisão remota

•

Crie barras de cores personalizadas com descrições curtas para proporcionar controle de qualidade e informações
rápidas sobre o trabalho para arquivamento

•

Faça a verificação pré-impressão nos arquivos de forma manual ou automática para identificar facilmente erros no
trabalho antes que eles resultem em produtos de impressão que não possam ser vendidos

•

O Fiery Spot Pro disponibiliza ferramentas avançadas de gerenciamento de cores especiais, o que garante cores
consistentes da marca, desde o design até a impressão

Gerenciamento de cores integrado para que os usuários possam criar, inspecionar, editar e aprimorar perfis ICC.
Os usuários também podem verificar a precisão das cores, corresponder aos padrões de cores e padronizar os
resultados em várias impressoras:

Fiery Color
Profiler Suite

•

Permite a criação de perfi s de impressora ICC personalizados e especializados com o Express Profiler ou Printer Profiler

•

Calibra os sistemas de impressão Fiery Driven™ com o G7, a fim de equilibrar o cinza do sistema de impressão antes de
criar um perfil

•

Produz perfi s ICC totalmente compatíveis conectando origem e destino com o módulo Device Link

•

Avalie provas e impressões em relação a um padrão do setor com o Fiery Verify

•

Permite o ajuste fino de perfi s com o Profile Editor, enquanto o Profile Inspector ajuda a visualizar os recursos de cores
de uma impressora e a identificar possíveis erros

•

O módulo Correspondência de impressoras alinha até cinco impressoras Fiery Driven para obter consistência de cores
em um recurso de impressão

Dispositivo para medição portátil usado na calibragem de dispositivos de impressão, criando cores especiais e perfis ICC:
Espectrofotômetro
EFI ES-3000

•

Mede com precisão correções de cores para calibragem, garantindo cores consistentes e reproduzíveis

•

Produz cores especiais precisas a partir de uma amostra física e as inclui na biblioteca de cores especiais do servidor
para uma impressão rápida e fácil

•

Mede pontos brancos exatos

Imposição visual personalizada e fácil automação de estilos de layout repetitivos:

Fiery Impose

•

Aumenta a produtividade criando modelos de imposição ilimitados definidos pelo usuário

•

Reduz o tempo de preparo da tarefa para segundos ao fazer a integração com métodos de automação de envio de
tarefas, como o Fiery Hot Folders, Fiery JobFlow, Presets e Impressoras Virtuais

•

Simplifica a impressão de dados variáveis (VDP) ao impor múltiplos registros de tamanho variável em uma sequência
específica para produzir diversas aplicações e materiais personalizados, incluindo livros, cupons e cartões de visita

Oferece uma pré-visualização avançada e um ambiente de edição para simplificar atribuições de mídia, impressão com
separadores, divisão por capítulos e acabamento de documentos:
•
Fiery Compose

Cria separadores e especifica mídia mista a partir de uma única interface visual integrada

•

Simplifica a configuração de documentos e a navegação em trabalhos maiores com um painel de visualização por página

•

Oferece configuração rápida e fácil de intervalos de páginas nos documentos, incluindo definição de capítulos

•

Permite mescla simples de páginas PDF com inserção em PDF usando o recurso arrastar e soltar
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EFI impulsiona o seu 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.
AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital
StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery,
the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery
JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inktensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP,
MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print , Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite,
PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph , PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, SpotOn, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics
For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.
© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL087.09.19_BP

