Fiery E-44B x Fiery E-24B

Servidores de impressão externos Fiery:
Principais razões para adquirir o servidor
Fiery E-44B
Como o horizonte de investimento de um novo sistema de impressão digital é de três
a cinco anos, é sempre aconselhável considerar tanto as necessidades atuais como
futuras de seu ambiente de impressão na hora de decidir sobre um novo sistema de
impressão digital. A EFI™ oferece duas plataformas de servidores Fiery® para os modelos
Ricoh Pro C5200s/C5210s: o servidor externo Fiery E-44B e o servidor integrado Fiery
E-24B. Essas duas plataformas de servidores oferecem diferentes configurações de
controle de processamento de PDF, automatização, produtividade, integração do fluxo
de trabalho e capacidade de expansão.
Este documento ajuda você a compreender os benefícios de um servidor externo Fiery,
como ele atende a suas necessidades atuais e como ele oferece flexibilidade integrada
para um crescimento futuro.

Somente o servidor Fiery E-44B: recursos padrão
O servidor Fiery E-44B conta com recursos padrão que acrescentam produtividade, qualidade e novos serviços ao
seu ambiente de produção. Esses recursos não estão disponíveis no servidor Fiery E-24B.
1. Prazos de entrega mais curtos
Para maximizar a capacidade de seu dispositivo, você precisa de um front-end digital de
alta potência para processar e controlar os dados de uma maneira suﬁcientemente rápida
para minimizar o tempo de inatividade do dispositivo. Graças a especiﬁcações de hardware
mais robustas e poderosas, o servidor Fiery E-44B é 2,5 vezes mais rápido que o servidor
Fiery E-24B e representa a melhor escolha para ambientes de produção exigentes.

2. Serviços de impressão de dados variáveis (VDP) flexíveis
A solução Fiery é robusta, aberta, ﬂexível e expansível, além de ser compatível com os
principais formatos de VDP, incluindo PDF-VT, Creo VPS e PPML. Ela também funciona
com os principais programas de software de composição de VDP e formatos para ﬂuxos de
trabalho perfeitos. A velocidade de processamento mais rápida também torna a oferta dos
serviços VDP mais lucrativa.

3. Impressão perfeita de PDF em um fluxo de trabalho exclusivo de PDF
Os servidores externos Fiery incluem o interpretador Adobe® PDF Print Engine (APPE)
para ﬂuxos de trabalho completos de PDF nativo. Isso permite consistência e ﬂexibilidade
desde o design até o produto ﬁnal em ambientes híbridos de impressão digital e oﬀset,
assegurando ainda uma representação correta de espaços de cores e transparências.
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Somente o servidor Fiery E-44B: recursos padrão (continuação)
4. Inserções de divisórias em linha
Crie e insira divisórias diretamente nos documentos com a Fiery Command WorkStation®,
introduzindo o texto de cada uma delas e especiﬁcando a localização da divisória na última
fase possível do processo de envio da impressão.

5. Uma forma de oferecer impressões de blocos
Com servidores externos Fiery, os operadores podem imprimir blocos facilmente a partir de
um trabalho de uma única página, e com o mínimo de agrupamento manual do resultado
de impressão.

6. Integração com fluxos de trabalho de impressão transacionais
O servidor externo Fiery pode se adaptar a ﬂuxos de trabalho de impressão transacionais
remanescentes com recursos como Set Page Device (Dispositivo de deﬁnição de páginas),
para deﬁnir a forma como a mídia é puxada e mapear o destino de saída, e Impressão
sequencial, para garantir que a ordem da saída ﬁnal está correta.

7. Flexibilidade do Windows® 10 Pro OS
Os servidores externos Fiery estão em conformidade com os últimos padrões corporativos
de TI e fornecem administração e implementação mais eﬁcientes de patches de segurança.
Você também pode implementar facilmente práticas padrão da indústria, como executar um
software antivírus.

8. Não toque no que você pode automatizar
O Fiery JobFlow™ Base gratuito vem pré-instalado no servidor externo, pronto para ser
usado na criação dos seus ﬂuxos de trabalho mais comuns. Envie arquivos aos locais
apropriados ou simplesmente arraste-os e solte-os no ﬂuxo de trabalho. Realize tarefas
essenciais de processamento dos trabalhos e receba notiﬁcações por e-mail sobre
o andamento das tarefas. Arquive trabalhos em diferentes estágios de processamento para
reutilização posterior.
Atualize para a versão paga, o Fiery JobFlow, para ter acesso a recursos avançados de
pré-impressão com um excelente custo-benefício. Você pode conﬁgurar facilmente
a automatização dos ﬂuxos de trabalho, incluindo pré-impressão, correção e edição de
arquivos PDF, bem como aprovação e criação de scripts e tíquetes de trabalho.

9. Dynamic HD Text and Graphics
O Fiery E-44B oferece o inovador recurso de texto e gráﬁcos dinâmicos em HD, capaz de
processar arquivos RIP a 1200 dpi para preservar conteúdos ricos em detalhes e reduzir
as irregularidades visíveis em objetos a meio tom e não saturados. Ele também reproduz
com precisão linhas ultraﬁnas, textos em fontes pequenas e detalhes delicados nos
documentos impressos.
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Somente o servidor Fiery E-44B: recursos opcionais
O servidor Fiery E-44B oferece soluções opcionais de software e hardware que acrescentam recursos avançados
de pré-impressão, preparo, automatização e integração de ﬂuxo de trabalho para parques gráﬁcos com grande
volume de produção. Esses recursos não estão disponíveis no servidor Fiery E-24B.

1. A capacidade de identificar e solucionar problemas em arquivos antes que seja
tarde demais
O Fiery Preﬂight, um recurso do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition,
veriﬁca rapidamente a ausência de cores especiais, elementos VDP ou imagens de baixa
resolução. Ele evita a impressão de trabalhos com problemas e ajuda a localizar e corrigir
erros mais rapidamente.

2. Um ambiente de produção centralizado para os operadores
Os operadores podem fazer alterações na pré-produção a partir de um monitor,
teclado e mouse locais. Como alternativa, você pode atualizar para a estação de trabalho
integrada Fiery com um suporte personalizado. O monitor exibe o Fiery Ticker para
proporcionar a visualização rápida do status de impressão à distância.

3. Armazenamento seguro para arquivos de impressão
A unidade de disco rígido removível opcional permite bloquear a unidade do servidor
no sistema para a operação normal e removê-la para um local seguro depois de desligar
o servidor.

4. Uma poderosa opção de preparo para produzir documentos diferenciados
Adicione o Fiery JobMaster para oferecer recursos avançados de preparo de PDF,
como inserção de divisórias sem a necessidade de formatá-las no aplicativo de origem,
conﬁguração de divisórias multibancos e de sangria, mesclagem de páginas, designação de
mídia, acabamento, numeração de páginas e digitalização e limpeza de cópias impressas.
Assim, é possível produzir trabalhos completamente em linha e reduzir os custos com
funcionários na inserção manual de divisórias.
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Servidor Fiery E-24B: recursos opcionais
Esses recursos são oferecidos como padrão no servidor Fiery E-44B e podem ser adicionados como opcionais no
Fiery E-24B. Para isso, basta adquirir o Fiery Productivity Package ou as ferramentas de software independentes.
Não deixe de veriﬁcar o custo do servidor integrado Fiery E-24B com o software opcional adicionado para fazer
uma comparação mais exata com o servidor externo Fiery E-44B.
1. Envio automatizado de trabalhos que elimina intervenções humanas
A automatização do ﬂuxo de trabalho no processo de envio de trabalhos com o Hot
Folders e as impressoras virtuais reduz erros e economiza tempo, além de permitir que os
operadores deem mais atenção a trabalhos que requerem conﬁgurações especíﬁcas de
acabamento e cor.

2. Impressões fotográficas de alta qualidade
O Image Enhance Visual Editor, um plug-in da Command WorkStation permite aos
operadores fazer edições de última hora a uma imagem selecionada, sem a necessidade de
abrir a imagem em aplicativos como o Adobe Photoshop®.
®,

3. Envio automatizado por meio de soluções Web-to-Print e integração com
sistemas EFI MIS
Os servidores Fiery são certiﬁcados pelo formato de deﬁnição de tarefa (JDF) IDP-ICS da
CIP4. Ao aderir a esse padrão, os servidores Fiery integram-se facilmente a sistemas EFI
MIS e soluções Web-to-Print, bem como a soluções terceirizadas de ﬂuxo de trabalho de
pré-impressão líderes do setor, como Agfa Apogee, Heidelberg Prinect e Kodak Prinergy.
Dessa forma, você pode fornecer especiﬁcações do trabalho, atualizar o status em tempo
real, acompanhar os dados de cálculo do custo do trabalho e validar a utilização de
equipamento com mais eﬁciência.

4. Produção acelerada com a automatização do fluxo de trabalho
de pré-impressão
Habilite o Fiery JobFlow Base gratuito em um servidor Fiery integrado com uma
licença válida do Fiery Productivity Package e comece a criar ﬂuxos de trabalho pontos
para utilização.
Após a habilitação do Fiery JobFlow Base, atualize para uma licença paga e tenha acesso
à versão completa, o Fiery JobFlow, que oferece recursos avançados de pré-impressão.
Você pode conﬁgurar facilmente a automatização dos ﬂuxos de trabalho, incluindo préimpressão, correção e edição de arquivos PDF, bem como aprovação e criação de scripts
e tíquetes de trabalho.

4

Comparação de servidores
FIERY SERVER

EXTERNO – FIERY E-44B

INTEGRADO – FIERY E-24B

Fiery Software

Fiery FS200 Pro

Fiery FS200

Plataforma Fiery

PRO

E

CPU

Processador Intel® Core™ i5-4570S, de 2.9
a 3.6 GHz, Quad Core

Processador Intel Celeron G1820, 2.7 GHz,
Dual Core

Sistema operacional

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise
2016 LTSB edition

Linux

RAM

4 GB

2 GB

Unidade de disco rígido (HDD)

2 x 1 TB SATA

500 GB SATA

HDD removível

OPCIONAL

Não disponível

Armazenamento removível

DVD-RW/CD-RW

Não disponível

Formatos VDP

PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS,
Fiery FreeForm™

Fiery FreeForm

Adobe® PDF Print Engine (APPE)

INCLUÍDO

Não disponível

Impressão sequencial

INCLUÍDO

Não disponível

Set Page Device

INCLUÍDO

Não disponível

Método de saída PDF/X

INCLUÍDO

Não disponível

Impressão de bloco

INCLUÍDO

Não disponível

Inserção de divisórias

INCLUÍDO

Não disponível

Dynamic HD Text and Graphics

INCLUÍDO

Não disponível

Fiery Hot Folders/Impressoras virtuais

INCLUÍDO

OPCIONAL (como opção independente
e com Productivity Package)

Integração a sistemas EFI MIS e soluções
Web-to-Print

INCLUÍDO

OPCIONAL com o Productivity Package

Fiery Image Enhance Visual Editor

INCLUÍDO

OPCIONAL com o Productivity Package

Fiery JDF

INCLUÍDO

OPCIONAL com o Productivity Package

ImageViewer, Auto trapping conﬁgurável,
barra de controle, ﬁltros de artes gráﬁcas
para Hot Folders
Criação de relatórios pós-impressão,
simulação de papel (com edição
de pontos brancos)

OPCIONAL com Graphic Arts Package,
Premium Edition*

OPCIONAL com o Productivity Package

Fiery Preﬂight

OPCIONAL com Graphic Arts Package,
Premium Edition*

Não disponível

Fiery JobFlow Base

GRATUITO

GRATUITO (requer o Productivity Package)

Fiery JobFlow*

OPCIONAL

OPCIONAL (requer o Productivity Package)

Fiery Impose**

OPCIONAL

OPCIONAL

Fiery Compose

OPCIONAL

OPCIONAL

Fiery JobMaster*

OPCIONAL

Não disponível

Fiery Navigator

GRATUITO (para os três primeiros
servidores Fiery)

GRATUITO (para os três primeiros
servidores Fiery)

Fiery Color Proﬁler Suite** com
espectrofotômetro EFI ES-2000 ou ES-6000

OPCIONAL

OPCIONAL

Estação de trabalho integrada Fiery (suporte,
monitor LCD, teclado e mouse)

OPCIONAL

Não disponível

80

* Período de 30 dias para teste gratuito disponível
** Período de teste gratuito disponível no modo demonstração

300

®

®

Acesse as páginas do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition e do
Fiery Productivity Package para obter mais informações sobre os recursos
presentes em cada pacote.
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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.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster,
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet,
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win,
Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal,
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are 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.
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