
1

Souhrn funkcí Fiery FS350 Pro 
V tomto souhrnu funkcí Fiery® FS350 Pro naleznete hlavní funkce systému Fiery DFE 

se systémovým softwarem Fiery FS350 Pro. Podrobnější informace o konkrétní funkci 

naleznete v příručce k produktu Fiery FS350 Pro.

O dostupnosti funkcí Fiery pro konkrétní digitální tiskový stroj a Fiery DFE se 

informujte u svého dodavatele digitálních tiskových modulů.

SOFTWARE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SERVERY FIERY

Fiery NX Station: Kompaktní, centralizovaná pracovní stanice pro servery Fiery NX Premium nebo NX Pro, která se přizpůsobí 
různým tiskovým produkčním prostředím. Produkt je k dispozici ve dvou modelech: NX Station GL, který zahrnuje 22” displej,  
a NX Station LS, který zahrnuje 27” displej, 6” pracovní prostor s nastavitelnou výškou, snímač blízkosti a vedení kabelů.

Aktivní grafické uživatelské rozhraní: Umožňuje připojení externích serverů Fiery ke standardnímu monitoru, 
klávesnici a myši pro místní správu a provoz tisku.

Vyjímatelná jednotka HDD: Zvyšuje zabezpečení dat jejich ochranou před neoprávněným přístupem s možností vyjmout 
jednotku pevného disku a uložit ji v zabezpečeném umístění po vypnutí serveru Fiery.

Spektrofotometr ES-2000: Přesně měří barevná políčka pro kalibraci tiskového modulu a zachycuje přímé barvy z fyzického 
vzorníku k zahrnutí do knihovny přímých barev Fiery. V kombinaci se sadou Fiery Color Profiler Suite vytváří profily CMYK  
a RGB pro vstupní a výstupní zařízení.

Spektrofotometr ES-6000: Skenovací spektrofotometr připojený k síti, který automatizuje a optimalizuje proces profilování 
tiskového stroje a zvyšuje přesnost a automatizaci pracovního postupu měření barev.

Fiery Spot-On™: Provádí úpravy referencí na přímé barvy, jež jsou dostupné v knihovnách přímých barev PANTONE, HKS, 
TOYO a DIC, pro přesnější porovnání barev v konkrétních modulech nebo tiskových podkladech. Fiery Spot-On poskytuje 
grafické uživatelské rozhraní, které pomáhá s úpravou ekvivalentů CMYK potřebných k porovnání požadované přímé barvy
v dané tiskárně. Umožňuje také vytvoření vlastních přímých barev pomocí spektrofotometru ES-2000 ke změření fyzických 
vzorků barvy k porovnání. Další funkce Fiery Spot-On, náhrada barev, umožňuje přemapování konkrétních hodnot CMYK 
nebo RGB ze zdrojového souboru na konkrétní kombinaci odstínů CMYK pro tiskový modul. K přetisku definovaných přímých 
barev v úloze a nastavení prioritní knihovny pro jednotlivé úlohy je vyžadována funkce Fiery Spot-On.

Složka Fiery Hot Folders: Automatizuje proces odeslání tiskové úlohy pomocí nástroje klienta PC nebo Mac a funkce přetažení. 
Ideální pro dávkové zpracování více souborů se stejným nastavením tisku. Filtry uživatelům umožňují směrování úloh na 
tiskový server s předem určeným nastavením.

Technologie virtuálních tiskáren Fiery: Automatizuje proces odeslání souboru k tisku, šetří čas a vylepšuje produktivitu. 
Umožňuje správcům vytvářet konkrétní konfiguraci výstupního zařízení a předložit ji uživatelům jako tiskárnu. Uleví tak 
uživatelům od opakování úlohy konfigurace nastavení tisku pro více úloh.

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition: Profesionální nástroje, které minimalizují nepodařený tisk a zbytečná kliknutí 
díky identifikaci a odstranění běžných problémů s tiskovou produkcí ještě před vytištěním jediné stránky. Zobrazení náhledu 
rastrových souborů v plném rozlišení po použití funkce RIP ve Fiery ImageViewer, včetně proměnných dat. Průběžné vyhledávání  
a opravy problémů se soubory, včetně obrázků s nízkým rozlišením, artefaktů, transparentních prvků, přímých barev a chybějících 
písem. Rychlé globální úpravy barev pomocí křivek. Poskytnutí přesného softwarového nátisku souborů PDF pro usnadnění 
vzdálené kontroly.

Sady Fiery Color Profiler Suite: Vytváří profily ICC s kompletním řešením správy barev zajišťujícím přesnější transformace  
a korekce barev. Uživatelé mohou optimalizovat přímé barvy, provádět kontrolu kvality barev a párovat barvy na více tiskových 
strojích a také kalibrovat tiskové systémy Fiery Driven™ na G7.

Fiery Productivity Package: Obsahuje základní funkce pro grafické umění a produktivitu, jako jsou ImageViewer, Image Enhance 
Visual Editor, Spot-On™, Virtual Printers, Hot Folders a Rush Print pro vylepšenou flexibilitu kontroly barev a správy úloh.

Fiery ImageViewer pro černobílý tisk: Kromě běžných funkcí nabízených nástrojem Fiery ImageViewer umožňuje porovnání 
výstupu z několika černobílých tiskových modulů načtením úprav černé křivky přímo na serveru Fiery.

Fiery JobMaster: Umožňuje pokročilé funkce přípravy PDF, vytvoření karty s náhledy WYSIWYG, vyčištění naskenovaných 
stránek, změnu velikosti oříznutí, maskování nežádoucích značek, úpravy textu na poslední chvíli, číslování stránek a  
sloučení stránek PDF pomocí přetažení. Obsahuje všechny funkce jako Fiery Compose a další pokročilé funkce.
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SOFTWARE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SERVERY FIERY

Fiery JobMaster-Impose: Vytváří jeden softwarový balíček s funkcemi JobMaster a Fiery Impose.

Fiery Impose-Compose: Vytváří jeden softwarový balíček s funkcemi Fiery Impose a Fiery Compose.

Fiery Impose: Rozšiřuje možnosti sestavení na základě ovladačů, které nabízí nástroj Booklet Maker pro zahrnutí vlastního 
vizuálního sestavení, editací v pozdní fázi a možnost přidávat nebo odstraňovat stránky – beze změny nativních souborů.

Fiery Compose: Poskytuje rozšířené prostředí pro náhled a úpravy ke zjednodušení přiřazení médií, tisku karty, vytvoření kapitol  
a dokončení dokumentu. Nyní můžete zakoupit upgrade licence Compose a získat tak všechny funkce zařízení JobMaster.

Fiery JobFlow: Nabízí automatické procesy předtiskové přípravy, které se snadno definují a používají a které minimalizují 
opakované úkony a zlepšují celkovou efektivitu tiskového studia. Je k dispozici ve dvou verzích: v bezplatné verzi JobFlow Base 
a v placené verzi JobFlow, která obsahuje přídavné funkce.

Fiery Navigator: Získejte úplný přehled o svých tiskových operacích s chytrými daty, která vám pomohou porozumět trendům 
produkce, standardizovat výrobní postupy a maximalizovat využití vybavení k dosažení vyšší ziskovosti a efektivity.

CERTIFIKACE SERVERU FIERY

Certifikace Idealliance Digital Press Certified: Odkazuje na servery Fiery a systémy digitálního tisku, které splňují nebo 
překračují tolerance odvětví stanovující prvotřídnost v oblastech kolorimetrické přesnosti, jednotnosti, opakovatelnosti, 
odolnosti a registrace. resources.efi.com/idealliance

FograCert: Odkazuje na servery Fiery, které splňují kritéria a tolerance stanovené aktuálním zněním návrhu normy (ISO/FDIS 12647-8) 
pro certifikaci nátiskových systémů a  výrobu kontrolních nátisků na základě testování asociace Fogra Graphic Technology Research.  
www.fogra.org/en/fogra-fogracert-en/prepress-en/validation-print-2-71/validation-printing-system/vps-certified-systems

Certified JDF Compliant: Ušetřete čas i peníze při integraci nového softwaru a zařízení do produkčního postupu. Všechny externí  
servery Fiery a vestavěné servery Fiery se sadou Productivity Package představují první a jediné digitální front-end systémy 
s certifikací asociace CIP4 a Printing Industries of America potvrzující shodu s formátem JDF.

Fiery Central: Centralizací řízení tiskových úloh napříč více produkčními systémy lze zlepšit produkční kapacitu digitálního  
tisku, zkrátit dobu zpracování a zvýšit produktivitu.

Fiery VUE: Pomáhá pracovníkům v kanceláři rychle, jednoduše a nenákladně vytvářet hotové dokumenty, jako jsou brožury, 
způsobem šetrným k životnímu prostředí prostřednictvím vizuální interaktivní tiskové aplikace založené na počítači.

Vyzkoušejte si software Fiery zdarma na webu fiery.efi.com/freetrials. Využijte plný výkon svého digitálního tiskového serveru Fiery s bezplatnými 
zkušebními verzemi softwaru Fiery pro pracovní postupy.

PRODUKTIVITA

Fiery HyperRIP: Nabízí unikátní technologie paralelního zpracování, která umožňuje neuvěřitelně vysoké rychlosti RIP.  
Dva režimy HyperRIP (pro jednu nebo více úloh) mohou zvýšit rychlost RIP až o 55 %, zajistí vám tak nepřerušovaný provoz  
a eliminuje ztrátu času tiskové produkce.

Rychlé rastrování: Ve spolupráci s technologií Fiery HyperRIP v režimu více úloh umožňuje tato funkce okamžitě rastrovat 
jednu úlohu bez přerušení jiných úloh, které se právě rastrují.

Současné zařazování, rastrování a tisk: Nabízí nejrychlejší doručení výstupu prostřednictvím zařazení do fronty,  
rastrování a tisku jedno- nebo vícestránkové úlohy nebo více úloh současně.

Pokročilá správa úloh: Zahrnuje funkce bleskového tisku, plánování tisku, tisku/zpracování další úlohy, pozastavení při neshodě, 
změny pořadí úloh, ukázky tisku a vynuceného tisku. Operátoři tisku mají díky těmto funkcím flexibilní možnosti měnit aspekty 
pracovního postupu a spravovat výjimky bez narušení výroby.

Předvolby serverové úlohy: Ukládá běžně používané vlastnosti úloh do centrálního umístění a sdílí je se všemi uživateli serveru 
Fiery prostřednictvím všech pracovních postupů. Automatizuje výběr a používání vlastností úlohy u běžně používaných aplikací, 
a pomáhá tak šetřit čas a maximalizovat produktivitu.

Kontrolní tisk: Umožňuje uživateli vytvoření jedné kopie úlohy beze změny počtu kopií.

Vynucený tisk: Eliminuje nutnost znovu odesílat a rastrovat úlohu v tiskové frontě tím, že vynutí její tisk na médiu libovolné 
velikosti dostupném v dané době v libovolném zásobníku. 

Bleskový tisk: Eliminuje nutnost zastavit a znovu spustit výrobu, když je nutné ihned vytisknout jednu úlohu. Brání hromadění 
odpadu tím, že operátorům umožňuje obnovení a dokončení úlohy, která byla během tisku zastavena, místo nutnosti zrušit 
a zahodit dříve vytištěnou část úlohy.

Rychle zpracovat a podržet: Slouží k okamžitému zpracování úlohy a odeslání do fronty podržených úloh bez rušení aktuálně 
zpracovávaných úloh.

Poskytuje výkon a automatizované pracovní postupy, které maximalizují výkon tiskárny

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
http://fiery.efi.com/freetrials
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PRODUKTIVITA

Tisk/zpracování další úlohy: Umožňuje operátorovi vybrat další úlohu k okamžitému zpracování nebo tisku bezprostředně po 
aktuálně tištěné nebo zpracovávané úloze.

Tisk ukázky: Umožňuje operátorovi sledovat kvalitu výstupu tiskového stroje, když je v plném chodu, díky vytištění stránek 
navíc na snadno přístupné výstupní přihrádce. Zvyšuje produktivitu tak, že zabraňuje zastavením výroby.

Pozastavit při neshodě: Snižuje prostoje pozastavením úlohy v tiskové frontě v případě problému, například při nedostatku 
papíru, odpojení finišeru nebo zaplnění cíle výstupu. Problematická úloha zůstane pozastavená a další úlohy budou pokračovat 
ve zpracování a tisku až do opravy problému.

Fiery Smart Estimator: Poskytuje odhad nákladů na toner nebo inkoust před tiskem úlohy. Odhad provádí server Fiery a je 
založen na údajích z rastrovaných úloh.

Možnosti tisku variabilních dat (VDP): Podporuje všechny přední formáty VDP při tisku přizpůsobených dokumentů 
pomocí funkcí kompatibilních s formáty PPML 3.0, PDF/VT 1 a 2, kompatibilní VPS a optimalizované PDF a Adobe® PostScript®. 
Kompatibilní s předním softwarem tvorby variabilních dat. Zahrnuje funkci Fiery FreeForm™ technologie VPD vstupní úrovně, 
která nevyžaduje specializované softwarové aplikace.

Fiery FreeForm: Nabízí exkluzivní a jednoduchý pracovní postup kompozice VDP a podporuje širokou řadu zdrojových aplikací 
bez potřeby nástroje pro tvorbu VDP.

Dokončování záznamu VDP a nastavení úrovně: Zvyšuje automatizaci výstupního procesu a redukuje počet ručních off-line 
kroků při výrobě použitím možností dokončování u každého individuálního záznamu v rámci úlohy VDP. 

Řada záznamů VDP, tisk tabulky a sady: Redukuje čas a odpad tím, že uživateli umožní tisk vybrané sady nebo tabulky 
záznamů z úlohy VDP. To zjednodušuje opakovaný tisk záznamu, např. když potřebujete 4 ze 100 záznamů, nemusíte 
vytisknout všech 100 záznamů a zbývajících 96 vyhodit. Opětovný tisk sad umožňuje jednodušší oříznutí a stohování.

Příkazy Set Page Device: Automaticky tiskne příkazy Set Page Device (SPD) ze specializovaných aplikací, které vyžadují dynamická 
kombinovaná média nebo kombinovaná média využívající data – tím se eliminuje nutnost zásahu ze strany obsluhy.

FUNKCE KVALITY BAREV A OBRAZU

Podpora tiskového modulu Adobe® PDF Print Engine (APPE): Integruje technologii vykreslování APPE s nabídkou možnosti 
nativního pracovního postupu PDF. Vylepšuje konzistentnost a flexibilitu tištěného výstupu od návrhu až k výstupu v digitálních 
a offsetových tiskových řešeních. Průběžné aktualizace a vylepšování služeb

Správce profilů ICC: Poskytuje uživatelům zdroj ICC ke stažení, simulaci, profily vazby výstupu nebo zařízení k použití se 
správcem profilů Fiery k zajištění úplné kontroly nad rozvržením zdrojové barvy, simulacemi tisku a výstupem tiskárny.

Knihovny PANTONE®: Definuje přímé barvy používané profesionálními návrháři grafiky na celém světě. Servery Fiery používají 
k porovnání barev licencované knihovny Pantone. Servery Fiery nyní obsahují knihovny PANTONE PLUS V2 a PANTONE 
FASHION + HOME.

Knihovny přímých barev s inkousty HKS, DIC a TOYO:  Definuje přímé barvy používané primárně v Evropě (HKS) 
a Asii (DIC a TOYO). Tabulky převodu barev, používané serverem Fiery k převodu přímé barvy na formát CMYK,  
uživatelům poskytují přesnější porovnání s těmito přímými barvami.

Priorita skupiny přímých barev: Definujte knihovnu barev, která by měla být u jednotlivých úloh na prvním místě. Toto 
nastavení v nabídce Vlastnosti úlohy a v ovladači Fiery vyžaduje funkci Fiery Spot-On.

Integrace sady Fiery Color Profiler Suite: Nabízí rychlý přístup k nástrojům kontroly sady Color Profiler Suite přímo z rozhraní 
Command WorkStation®.

Optimalizovaná transparentnost RGB: Zlepšuje kvalitu tisku souborů PDF, která zahrnuje překrývající se prvky RGB definované 
jako transparentní, díky přesnému vykreslení a tisku očekávaných barev.

Zamýšlený výstup PDF/X: Podporuje a zaručuje plnou shodu se standardem zamýšleného výstupu PDF/X, který stanoví požadovaný 
výstupní profil souboru. Servery Fiery vyhledají tyto informace v souborech PDF/X a použijí příslušné transformace barev.

Automatické nastavení přesahu barev: Automaticky opravuje mnoho artefaktů, jako jsou bílé čáry nebo haló efekty (v místě 
doteku dvou barev), způsobených chybnou registrací modulu v jakémkoli typu dokumentu, včetně dokumentů Microsoft Office.

Kompozitní přetisk pro přímé barvy a CMYK: Umožňuje specifikaci objektů pro přetisk v kompozitních souborech PostScript 
a PDF ke správnému tisku.

Kompozitní přetisk pro černobílý tisk: Umožňuje správné vykreslování přetisků, stínů a průhledností v barevných tiskových 
úlohách v černobílém režimu.

Auto Preflight: Zvyšuje produktivitu a eliminuje nákladné chyby ve fázi tisku kontrolou písem, přímých barev, obrázků s nízkým 
rozlišením, předělů čar pod prahovými hodnotami, přetisků a chyb PostScript. Ověřuje zdroje a cestu vyhledávání souboru VDP. 
Podporuje formáty jako PS, PDF, EPS, PPML, PDF/VT a VPS.

Poskytuje nejlepší technologii zobrazování s přesnými a konzistentními barvami
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FUNKCE KVALITY BAREV A OBRAZU

Postflight: Poskytuje barevně kódované diagnostické zprávy k rychlé a snadné identifikaci potenciálních tiskových problémů, 
jako jsou smíšené zdrojové barvy a přímé barvy.

Control Bar Builder: Vizuální rozhraní k navrhování vlastních kontrolních proužků. Uživatelé mohou přizpůsobit informace 
o úloze, vybrat barevný proužek a definovat umístění barevného proužku na stránce.

Kontrolní proužek: Poskytuje nástroj pro kontrolu kvality barvy umístěním kontrolního proužku Ugra/Fogra Media Wedge na 
každé vytištěné stránce. Vytiskne také podrobnosti o nastavení úlohy.

Fiery ImageViewer: Umožňuje náhledy dat tisku s plným rozlišením v rozhraní Fiery Command WorkStation, aby se uživatelé 
mohli přesně podívat, jak bude úloha před vytištěním vypadat. Šetří čas a redukuje odpad z tiskových chyb.

Text a grafika Fiery Dynamic HD: Umožňuje zachování jemných detailů textových, vektorových a překrytých prvků tištěného 
výstupu, a vylepšuje tak a zostřuje kvalitu okrajů i při tisku se standardním rozlišením.

Fiery Image Enhance Visual Editor: Poskytuje interaktivní nástroj pro samostatnou úpravu obrázků v úloze bez nutnosti 
otevřít a upravit soubor v původní aplikaci. Nové ovládací prvky pro saturaci a definici vylepšují ostrost obrázků a vyhlazují 
růžové tóny, a zlepšují tak kontrolu a přesnost barvy.

Vyhlazování obrazu: Vylepšuje celkovou kvalitu obrazu vyhlazením obrázků s nízkým rozlišením a přechody odstupňování 
v liniích.

Kvalita textu a grafiky: Zvyšuje kvalitu výstupu, a pomáhá tak dosáhnout lepší definice pro ostřejší a hladší černý text 
a čáry s minimálním zkreslením.

Vlastní screening černé: Zvyšuje vnímané rozlišení výstupu a značně vylepšuje kvalitu obrazovky pomocí technologie 
EFI Screening.

Fiery Calibrator: Opravuje stávající chování barev tiskového modulu a poskytuje konzistentní barvy v průběhu času.

Kalibrace podle úlohy: Zvyšuje konzistentnost barvy kalibrací pro konkrétní úlohu a s ní související média a profily.

Calibration Guard: Uvádí stav kalibrace, varování a výstrahy na podporu kalibrace. Pokud kalibrace prošla, dokáže nástroj 
Calibration Guard zabránit tisku úloh, aby se zajistily konzistentní barvy v každé úloze.

Podpora speciálních barev: Servery Fiery podporují tiskové stroje, které mají schopnost tisknout speciální barvy.

MANAGEMENT

Fiery Command WorkStation®: Spravujte tiskové úlohy rychleji a zvyšte produkci tisku s nejoblíbenějším řešením pro správu 
tiskových úloh v produkci v tomto odvětví. Intuitivní rozhraní se připojí ke všem tiskárnám Fiery Driven z jednoho místa. 

Fiery Go: Umožňuje operátorům ovládání a sledování tiskáren Fiery Driven odkudkoli pomocí zařízení se systémem iOS nebo 
Android.

Fiery Ticker: Spouští se přímo na serveru Fiery a zobrazuje stav jednoho nebo více serverů Fiery na první pohled, s přehledem 
z celé místnosti.

Nastavení atributů smíšených médií: Automatizuje proces tisku hotových dokumentů s minimálním zásahem operátora 
pomocí smíšených médií, dokončování dílčích sad a karet.

Posun karty: Vodorovně posouvá určité stránky o 12,7 mm (0,5 palce), a umožňuje tak tisk předdefinovaného textu na kartě na 
štítku karty.

Vložení karty: Poskytuje uživatelům flexibilní možnost přidávat karty (a text na karty) v poslední fázi procesu odeslání tisku.

Profily s definovanými médii: Nabízí snadno zpracovatelné profily barev pro všechna média k dosažení nejkvalitnějšího 
výstupu barev.

Booklet Maker: Umožňuje uživatelům tisk více stránek tiskové úlohy z většiny aplikací ve stylu brožury bez nutnosti použití 
pokročilejších programů využití.

Katalog papíru: Ukládá vlastnosti stohu média v místě výroby. Centralizovaná databáze papíru založená na JDF usnadňuje 
volbu média při odesílání úlohy spojením záznamů média se stohem média vloženým do tiskového modulu.

Tisk zápisníků: Duplikuje jednu úlohu tolikrát, kolikrát je definována k vytvoření jednoho hotového zápisníku. Umožňuje jednoduché  
sestavení tiskových podložek se zadní obálkou. Zápisníky je možné vyrovnávat ve výstupním zásobníku pro snadné oddělení  
k off-line svázání.

Číslování kopií: Přidá jednoduchý vodoznak čísla kopie, který se opakuje na stránkách úlohy. Je to užitečné pro právní a vládní 
dokumenty k zajištění identifikace, ochrany kopírování a automatického postupného číslování stránek.

Fiery Remote Scan: Umožňuje použití desky modulu jako skeneru s vysokým rozlišením. Skenuje soubory do schránky nebo je 
lze načítat přímo z klienta.

Umožňuje ziskovou produkci vysoce cenných produktů prostřednictvím špičkové přípravy 
a správy úloh
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Sestavení brožury: Vytváří neomezené množství šablon pro sestavení a použije je automaticky ve vlastnostech úlohy stanice 
Fiery Command WorkStation.

Vyřazování společného tisku: Nabízí tradiční, jedinečné, opakované a jiné styly sestavení společného tisku i pro úlohy s tiskem 
variabilních dat.

Sekvenční tisk: Umožňuje serverům Fiery integraci do pracovních postupů, které vyžadují dokončení práce na základě pořadí, 
v němž byly odeslány. Využívá k tomu postupný tisk úloh v pořadí FIFO (první odeslaná úloha se vytiskne jako první).

Sestavení VDP: Umožňuje sestavení více záznamů, včetně záznamů variabilní délky do specifických sekvencí k vytvoření řady 
materiálů, jako jsou brožury, knihy, kupony a vizitky.

Automatizace sestavení: Omezte potřebné zásahy a ušetřete čas při produkci podobných rozložení úloh. Používejte šablony 
Fiery Impose s jakoukoli z metod odeslání úloh, jako jsou Hot Folders, virtuální tiskárny, předvolby a Fiery JobFlow.

Značky Duplo®: Zvyšuje produktivitu tím, že umožňuje následné zpracování na offline finišerech vytištěním předem 
konfigurovaného čárového kódu Duplo a registračních značek v pravém horním rohu stránky.

Přizpůsobitelné značky oříznutí a složení: Umožňuje vlastní definování délky, šířky a barvy pro oříznutí a značek skladů 
u sestavených úloh.

Kombinované dokončovací sady: Snižuje náklady na práci tím, že uživatelům umožňuje určení různých možností zakončování 
v různých dílčích sadách.

Úpravy v aplikacích Acrobat a PitStop: Umožňuje změny textu, přímých barev nebo obrázků v dokumentech PDF na poslední 
chvíli, bez návratu k původnímu souboru.

Nahrávání/odstranění/sloučení stránek: Vytvoří novou úlohu sloučením digitálních a naskenovaných dokumentů. 
Odstraní, přesune, přidá a duplikuje stránky.

Vložit skeny: Umožňuje výkonné sestavení dokumentu tím, že operátorům dává možnost použít libovolný skener TWAIN 
k naskenování stránek pro vložení do dokumentu.

Vytváření masek: Umožňuje rychlé a snadné změny a úpravy na poslední chvíli maskováním nežádoucího obsahu, jako jsou 
předem existující čísla stránek nebo masky děrování.

Úpravy stránek: Definovat/oříznout upravená pole: Změní nebo použije oříznutí a velikosti upravených polí.

Převod na stupně šedé: Umožňuje operátorům ve fázi přípravy finálního výtisku snadno zvolit libovolné stránky nebo povrchy 
archů pro černobílý tisk. Tato funkce zjednodušuje práci a bez problémů naplní představy grafika o vytištěné publikaci.

Pokročilé číslování stránek a razítka: Umožňuje operátorům vytvořit jedinečné sekvence čísel stránek pro jeden nebo  
i několik oddílů najednou s použitím kombinace vlastního textu, formátování a maker. Přidává čísla stránek, dokáže přeskakovat 
čísla stránek pro vklady a ouška a zahrnuje šablony čísel stránek u předdefinovaných stylů číslování. Přizpůsobte úlohu bez 
pomoci návrháře. Můžete přidávat loga společnosti, vodoznaky a grafiku.

Automatické karty s ouškem: Vytvoří archy karet, vloží je na správná místa a automaticky vyplní obsah ouška pomocí textu 
záložky v dokumentu PDF.

Pokročilé úpravy karet: Určí a zobrazí náhled nastavení oušek karet a obsah, který může obsahovat obrázky, barvy pozadí, 
loga a tři řádky formátovaného textu.

Karty tisku na spad: Umožňuje uživatelům vytvářet zcela dokončené dlouhé dokumenty s dobře definovanými částmi bez 
potřeby použití zvláštního média s kartami.

Více stylů karet: Umožňuje použití dvou stylů karet v jednom dokumentu. Identifikuje kapitoly a podkapitoly v dlouhých 
dokumentech, například knihách a příručkách.

PŘIPOJENÍ

Fiery Direct Mobile Printing: Poskytuje bezdrátový tisk z mobilních zařízení Apple pomocí nativní funkce tisku iOS. Uživatelé 
nemusí používat aplikaci a na zařízení Apple se automaticky objeví seznam dostupných tiskáren ovládaných serverem Fiery.

Filtry Graphic Arts Filters: Snadno se integrují s pracovními postupy jiných výrobců a předtiskovými řešeními importem 
formátů EPS, PDF/X, TIFF a JPEG.

Technologie Fiery JDF Technology: Umožňuje integrované podpoře JDF usnadnění procesů od odeslání úlohy až k výstupu. 
Integruje se s ostatními řešeními EFI, včetně firemního softwaru Fiery Central, EFI Digital StoreFront® a EFI MIS/ERP, aby informace 
o úloze systémy rychleji a efektivněji procházely.

Integrace EFI Pace™ a EFI PrintSmith Vision: Nabízí kompletní přehled o výkonu firmy prostřednictvím škálovatelného 
a přizpůsobitelného řešení informačního systému pro správu tisku (MIS) pro odhad, plánování a vytvoření časového 
harmonogramu úloh, sběru dat, účetnictvím řízení prodeje a elektronického obchodování. Tato integrace pomáhá snižovat 
náklady a poskytuje zásadní informace.

Nabízí všestrannost odpovídající všem prostředím se spolehlivou činností systému



EFI fuels success.
Vyvíjíme přelomové technologie pro výrobu označení, obalů, textilií, keramických dlaždic a 
personalizovaných zakázek, díky široké řadě tiskáren, inkoustů, digitálních řešení a komplexních 
pracovních postupů pro podnikání a výrobu. To vše transformuje a zjednodušuje celý výrobní 
proces, zvyšuje konkurenceschopnost a vylepšuje produktivitu. Další informace naleznete na 
stránkách www.efi.com nebo na telefonním čísle +31 (0)20 658 8000.

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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PŘIPOJENÍ

Integrace EFI Digital StoreFront®: Poskytuje škálovatelné řešení elektronického obchodování Web-to-Print. Zahrnuje nákupní 
košík, možnosti stanovení ceny, schvalování, lístky úloh, sledování a stav i neomezený počet výkladních skříní s možností 
tvorby značek, obousměrnou integraci na servery Fiery a možnosti správy obsahu a souborů.

Integrace pracovních postupů Kodak® Prinergy™, Heidelberg® Prinect® a Agfa® Apogee™: Využívá technologii Fiery JDF 
Technology a umožňuje tak zákazníkům spravovat a odesílat úlohy na jeden nebo více modulů digitálního tisku s ovladači 
Fiery ze stejného známého uživatelského rozhraní.

Připravenost na integraci účtování nákladů: Šetří čas a zabraňuje chybám prostřednictvím přesných údajů o účtování dat  
pro tisk zpracovávaný prostřednictvím serverů Fiery. Integruje údaje o nákladech, které lze automaticky zaznamenat a zadat  
do účetního systému jakéhokoli jiného výrobce, do toku tisku. Tím se eliminuje nutnost ručního zadávání dat.

Sledování nákladů úloh: Konfiguruje ovladač tisku tak, aby zaznamenával účetní údaje, které jsou součástí tiskové úlohy.

Fiery API: Umožňuje zákazníkům rychle vyvíjet jedinečné aplikace a nástroje k integraci na server Fiery podle konkrétních 
potřeb a pro celou řadu počítačových a mobilních platforem, včetně systému Windows®, Mac OS, iOS a Android.

Aktualizace systému: Udržuje aktuální server Fiery pravidelným kontaktováním serveru aktualizací EFI na Internetu  
a automatickým stahováním aktualizací. Správce může aktualizace spouštět také ručně.

Nástroj Fiery Clone: Nástroj Fiery Clone Tool je určen pro servery Fiery System 10 a starší a také vestavěné servery Fiery. Naklonuje  
nebo zkopíruje celý systém Fiery na soubor bitové kopie, a umožní tak snadné a rychlé zotavení v případě poškození systému 
nebo selhání pevného disku.

Aktualizace systému Fiery: Umožňuje správcům zálohovat server Fiery a zajistit rychlé obnovení. Nabízí automatický proces 
zálohování, který lze naplánovat pomocí nástrojů WebTools nebo Fiery QuickTouch. Server Fiery lze obnovit z bitových kopií 
uložených na místním pevném disku nebo ze spustitelného úložiště USB. Správci mohou server také obnovit na výchozí 
bitovou kopii z výroby za použití DVD1 mediální sady Fiery.

Fiery Installer Builder: Spravuje stahování úplného softwaru Fiery a bitové kopie operačního systému k opětovné instalaci 
softwaru na server Fiery pomocí USB portu nebo síťové instalace. 

Blokování portu: Zvyšuje zabezpečení konfigurací omezeného přístupu na server Fiery pomocí určených portů.

Zabezpečený tisk: Chrání prohlížení soukromých dokumentů požadováním hesla pro úlohy na serveru Fiery před vytištěním 
dokumentu.

Zabezpečené mazání: Splňuje nebo překračuje bezpečnostní standardy 168bitovým zabezpečením na pevném disku Fiery. 
Zlepšuje výkon systému Fiery tím, že plánuje bezpečné mazání na dobu neaktivity.

Podpora formátu IPv6: Dodržuje standardy IT s podporou nejnovější verze protokolu IP (Internet Protocol).

Podpora SSL (IPP/LDAP/HTTP/SMTP): Vytváří zabezpečené připojení k přenosu dat mezi klientem a serverem Fiery přes 
internet pomocí protokolu SSL k přenosu soukromých dokumentů.

http://www.efi.com
http://www.efi.com



