
Fiery JobFlow 2.5

O que há de novo e aprimorado nesta versão?



Visão geral do novo recurso
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Recurso Disponibilidade

Correspondência exata no módulo Collect Fiery JobFlow Base

Funções avançar e repetir e encaixe do Fiery XF Fiery JobFlow Base

Compatível com sistema operacional de 64 bits Fiery JobFlow Base

Variáveis mestre Fiery JobFlow

Compatível com o EFI Digital StoreFront Fiery JobFlow



Compatibilidade de versão

• O Fiery JobFlow 2.5 é compatível 
com as versões anteriores da Fiery 
Command WorkStation versões 
5.8-6.2

• Se você atualizar para a Command 
WorkStation 6.3, você também 
deve atualizar para o JobFlow 2.5
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Correspondência exata no módulo Collect

• Permite que os trabalhos sejam 
liberados quando um número exato 
de páginas for atingido

– Agrupa trabalhos para atingir 
a contagem de páginas desejada

• Exemplo: o cartão de visita de uma 
empresa é sempre 24-UP e 250 folhas. 
O JobFlow liberará o trabalho quando 
tiver cartões de visita suficientes para 
preencher 250 folhas

Assista a um vídeo de 
demonstração (apenas 

em inglês)
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https://bcove.video/2PQJQex


Funções avançar e repetir e encaixe do 
Fiery XF

• Compatível com os fluxos de 
trabalho de avançar e repetir 
e encaixe no Fiery XF
– Crie fluxos de trabalho 

personalizáveis e listas de 
ações para melhorar a 
eficiência da produção
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Compatível com sistema operacional 
de 64 bits

• O JobFlow 2.5 é compatível com sistemas 
operacionais de 64 bits

– Os sistemas operacionais Windows de 32 bits não são 
mais compatíveis com essa versão

• Agora compatível com o Windows Server 2016
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Variáveis mestre

• As Variáveis mestre são scripts do Connect 
que substituem as configurações de um 
módulo do JobFlow

– Funciona com os módulos Connect, 
Correct, Preflight e Output

• Permite a personalização imediata de 
fluxos de trabalho para tarefas específicas

• É preciso ter o scripting do Connect; mais 
detalhes no JobFlow Connect Cookbook
(apenas em inglês) Assista a um vídeo de 

demonstração (apenas 
em inglês) 7

http://fiery.efi.com/jobflow-cookbook
https://bcove.video/2OwGyZb


Variáveis mestre – Casos de uso

Use metadados de XML, JSON, CSV, PDF etc. para

• substituir as Propriedades da tarefa do Fiery

– Intervalos de páginas dinâmicos, inserções, capítulos

• “Definir o estoque azul para todas as páginas com a palavra 'BLUE_STOCK'”

• “Adicionar a inserção da Bandeja 4 antes de uma página com imagem de 
código de barras”

• “Definir simplex para cada 12a página”

– Quantidade, Cor e IQ, Acabamento, FreeForm Master

• Use os módulos Correct e Preflight em vez de ferramentas de terceiros
• “Adicionar uma página em branco se a página tiver 16 códigos numéricos na 

margem esquerda”

• “Adicionar informações do cliente na área da caixa de aparamento” 8



Integração com o EFI Digital StoreFront*

• O JobFlow melhora os recursos do EFI Digital 
StoreFront (DSF) com a capacidade de manipular 
ou corrigir arquivos PDF
– Exemplos:

• Converter páginas coloridas para preto e branco

• Ajustar o sangramento do documento

• Aperfeiçoar imagens

• Remover camadas de um PDF

• E muito mais!

• Preserva o fluxo de trabalho do JDF

• Informa o status do trabalho para o DSF

*É preciso ter o DSF Remote Print Center
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http://www.efi.com/dsf



