Fiery FS350 Pro — zestawienie funkcji
Zestawienie funkcji rozwiązania Fiery FS350 Pro jest krótkim podsumowaniem
najważniejszych funkcji cyfrowego systemu front end (DFE) Fiery wyposażonego
w oprogramowanie systemowe Fiery FS350 Pro. Szczegółowe informacje na temat
funkcji znajdują się w przewodniku po produkcie dla rozwiązania Fiery FS350 Pro.
®

Informacje na temat dostępności funkcji Fiery w przypadku konkretnych pras
cyfrowych i systemów DFE Fiery można uzyskać od dostawcy cyfrowych
mechanizmów drukujących.

OPROGRAMOWANIE I AKCESORIA DO SERWERÓW FIERY
Fiery NX Station: Kompaktowa, scentralizowana stacja robocza do serwerów Fiery NX Premium lub NX Pro, którą można
dostosować do różnych środowisk drukowania. Dostępne są dwa modele tego produktu: NX Station GL z 22-calowym
wyświetlaczem oraz NX Station LS z 27-calowym wyświetlaczem, 6-calowym obszarem roboczym o regulowanej wysokości,
czujnikiem zbliżeniowym i systemem prowadzenia kabli.
GUI Enabled: Umożliwia połączenie zewnętrznych serwerów Fiery ze standardowym monitorem, klawiaturą i myszą
w celu lokalnego zarządzania wydrukiem i obsługi wydruku.
Wymienny dysk twardy: Po wyłączeniu serwera Fiery dysk można wyjąć i zamknąć w bezpiecznym miejscu, co zwiększa
bezpieczeństwo danych i pozwala je chronić przed nieupoważnionym dostępem.
Spektrofotometr ES-2000: Umożliwia dokładny pomiar koloru na potrzeby kalibracji urządzenia drukującego, a także
pobór kolorów dodatkowych z analogowych próbek koloru w celu dodania ich do biblioteki kolorów dodatkowych Fiery.
Dzięki integracji z oprogramowaniem Fiery Color Profiler Suite pozwala tworzyć profile CMYK i RGB dla urządzeń wejściowych
oraz wyjściowych.
Spektrofotometr ES-6000: Sieciowy spektrofotometr do skanowania, który automatyzuje i usprawnia proces profilowania
drukarek, zwiększając precyzję i stopień automatyzacji przepływu roboczego pomiaru kolorów.
Fiery Spot-On™: Umożliwia edycję wzorników kolorów dodatkowych dostępnych w bibliotekach PANTONE, HKS,
TOYO i DIC w celu dokładniejszego odwzorowania koloru przy określonych mechanizmach druku lub podłożach.
Dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika funkcja Fiery Spot-On pozwala łatwo korygować kolory CMYK odpowiadające
określonym kolorom specjalnym w danej drukarce. Funkcja pozwala również użytkownikowi tworzyć nowe kolory specjalne.
W tym celu należy użyć spektrofotometru ES-2000, aby pobrać fizyczną próbkę koloru, który ma być dopasowany.
Funkcja Substitute Colors, będąca częścią Fiery Spot-On, umożliwia ponowne mapowanie określonych wartości CMYK lub RGB
z pliku źródłowego na daną kombinację barw CMYK w mechanizmie druku. Funkcja Fiery Spot-On jest wymagana do nadruku
nazwanych kolorów dodatkowych i nadawania priorytetu bibliotekom w poszczególnych zadaniach.
Fiery Hot Folders: Umożliwia automatyzację procesu przesyłania zadań wydruku dzięki narzędziu klienckiemu na komputery
PC i Mac oraz funkcji przeciągania i upuszczania. Idealnie nadaje się do przetwarzania wielu plików z jednakowymi
ustawieniami wydruku. Filtry pozwalają na przekazywanie zadań do serwera wydruku z predefiniowanymi ustawieniami.
Fiery Virtual Printers: Umożliwia automatyzację procesu przesyłania zadań do druku, oszczędzając czas i zwiększając
wydajność. Administratorzy mogą tworzyć konfiguracje urządzeń wyjściowych i udostępniać je użytkownikom jako drukarki.
Dzięki temu użytkownicy nie muszą za każdym razem konfigurować ustawień wydruku na potrzeby wykonywanych
wielokrotnie zadań.
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition: Profesjonalne narzędzia do minimalizowania ilości marnowanych zasobów
i liczby niepotrzebnych kliknięć, pozwalające identyfikować i rozwiązywać typowe problemy podczas druku produkcyjnego
przed wydrukowaniem pierwszej strony. Wyświetlanie podglądu plików rastrowych po rasteryzacji w programie
Fiery ImageViewer w pełnej rozdzielczości, łącznie z danymi zmiennymi. Identyfikowanie i rozwiązywanie na bieżąco
problemów z plikami, takich jak obrazy o niskiej rozdzielczości, artefakty, przezroczystości, kolory dodatkowe i brakujące
czcionki. Szybkie wprowadzanie globalnych zmian kolorów przy użyciu krzywych. Generowanie precyzyjnych plików
próbnych w formacie PDF dla klientów w celu usprawnienia procesu zdalnej oceny.
Fiery Color Profiler Suite: Oprogramowanie służące do tworzenia profili ICC z możliwością pełnego zarządzania kolorami
w celu definiowania dokładniejszych przekształceń i korekt kolorów. Użytkownicy mogą optymalizować kolory dodatkowe,
oceniać jakość kolorów, dopasowywać kolory na wielu drukarkach, a także przeprowadzać kalibrację G7 systemów druku
Fiery Driven™.
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OPROGRAMOWANIE I AKCESORIA DO SERWERÓW FIERY
Fiery Productivity Package: Obejmuje podstawowe funkcje graficzne i wydajnościowe, takie jak ImageViewer, Image Enhance
Visual Editor, Spot-On™, Virtual Printers, Hot Folders i Wydruk szybki, zwiększające kontrolę nad kolorami i elastyczność
zarządzania zadaniami.
Fiery ImageViewer do wydruków czarno-białych: Funkcja umożliwia, prócz standardowej funkcjonalności Fiery Image
Viewer, dopasowanie wydruku z wielu czarno-białych mechanizmów druku poprzez załadowanie dopasowań czarnej krzywej
bezpośrednio na serwer Fiery.
Fiery JobMaster: Udostępnia zaawansowane funkcje przygotowywania plików PDF, a ponadto umożliwia tworzenie kart
w trybie podglądu WYSIWYG, czyszczenie skanowanych stron, zmiany rozmiarów kadrowania i przycięcia, maskowanie
niepotrzebnych znaczników, wprowadzanie poprawek tekstu w ostatniej chwili, numerowanie stron oraz
scalanie stron PDF metodą przeciągania i upuszczania. Obejmuje wszystkie funkcje Fiery Compose, a także szereg
zaawansowanych funkcji.
Fiery JobMaster-Impose: Połączenie składników Fiery JobMaster i Fiery Impose w jednym module oprogramowania.
Fiery Impose-Compose: Połączenie składników Fiery Impose i Fiery Compose w jednym module oprogramowania.
Fiery Impose: Poszerza funkcję impozycji modułu Booklet Maker o ręczną impozycję wizualną, edycję na późniejszych
etapach, a także opcję dodawania lub usuwania stron bez modyfikacji plików źródłowych.
Fiery Compose: Udostępnia zaawansowane środowisko podglądu i edycji upraszczające przypisywanie nośników, drukowanie na
kartach, dzielenie na rozdziały i wykańczanie dokumentów. Teraz możesz kupić uaktualnienie do programu Fiery Compose i uzyskać
wszystkie funkcje JobMaster.
Fiery JobFlow: umożliwia automatyzację przepływów pracy fazy prepress, upraszczając przetwarzanie i drukowanie zadań,
ograniczając niepotrzebne wykonywanie tej samej pracy i zwiększając ogólną wydajność w drukarni. Dostępne są dwie wersje
aplikacji: JobFlow Base, wersja darmowa, oraz JobFlow, wersja płatna, która zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji.
Fiery Navigator: Zyskaj pełny wgląd w swoją działalność drukarską dzięki szczegółowym danym pozwalającym zrozumieć
trendy produkcyjne, standaryzować procedury operacyjne i maksymalnie wykorzystać sprzęt w celu osiągnięcia wyższej
rentowności i wydajności.
Wypróbuj za darmo oprogramowanie Fiery — w tym celu przejdź do strony fiery.efi.com/freetrials. Poznaj pełne możliwości swojego serwera druku
Fiery dzięki bezpłatnym okresom próbnym na oprogramowanie Fiery do obsługi przepływów pracy.

CERTYFIKATY SERWERA FIERY
Certyfikat Idealliance Digital Press: Odnosi się do serwerów Fiery i cyfrowych systemów drukarskich spełniających lub
przewyższających przemysłowe standardy w zakresie dokładności kolorymetrycznej, jednorodności, powtarzalności,
trwałości i odczytu. resources.efi.com/idealliance
Certyfikat FograCert: Odnosi się do serwerów Fiery spełniających kryteria i standardy określone w bieżącej wersji dokumentu
(ISO/FDIS 12647-8) dla systemów prób kontraktowych i tworzenia prób kontraktowych, w oparciu o badania prowadzone przez
Fogra Graphic Technology Research Association.
www.fogra.org/en/fogra-fogracert-en/prepress-en/validation-print-2-71/validation-printing-system/vps-certified-systems
Certifikat JDF Compliant: Zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy w przypadku włączania do procesu produkcyjnego nowego
oprogramowania i sprzętu. Wszystkie zewnętrzne serwery Fiery i wbudowane serwery Fiery z zainstalowanym oprogramowaniem
Productivity Package są pierwszymi i jedynymi cyfrowymi systemami front end, które uzyskały certyfikat zgodności z JDF od
stowarzyszeń CIP4 i Printing Industries of America.
Fiery Central: Zwiększ produkcyjność druku cyfrowego, skróć czas realizacji zamówienia i zmaksymalizuj wydajność dzięki
scentralizowaniu zarządzania zadaniami w wielu systemach produkcyjnych.
Fiery VUE: Interaktywna aplikacja na komputery PC pozwalająca pracownikom biurowym szybko, łatwo, ekonomicznie
i ekologicznie tworzyć gotowe dokumenty, np. broszury.

Zapewnia wydajność i zautomatyzowane przepływy pracy, które maksymalizują
wydajność drukarki
WYDAJNOŚĆ
Fiery HyperRIP: Wyjątkowa technologia przetwarzania równoległego, umożliwiająca osiąganie niesamowitej szybkości RIP.
Dwa moduły HyperRIP (do pojedynczych i wielu zadań) mogą zwiększyć szybkość RIP aż o 55%, pomagając w zapewnieniu
ciągłości produkcji i nietraceniu czasu produkcji.
Szybka rasteryzacja: Dzięki współpracy z trybem przetwarzania wielu zadań w technologii Fiery HyperRIP pozwala
natychmiast wykonać rasteryzację pojedynczego zadania bez przerywania innych, przetwarzanych w tym samym momencie.
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WYDAJNOŚĆ
Jednoczesne buforowanie, rasteryzacja i drukowanie: Umożliwia najszybszy wydruk poprzez jednoczesne buforowanie,
obróbkę i drukowanie wielu jedno- lub wielostronicowych zadań.
Zaawansowane zarządzanie zadaniami: Obejmuje Wydruk szybki, Ustalanie harmonogramu, Następny wydruk/proces,
Zawieszenie wprzypadku błędu, Zmianę kolejności zadań, Wydruk próbki oraz Wydruk wymuszony. Powyższe funkcje
umożliwiają dowolną zmianę parametrów procesu roboczego i zarządzanie wyjątkami bez przerywania produkcji.
Zapisane ustawienia zadań serwera: Umożliwia centralne zapisywanie popularnych właściwości zadań i udostępnianie ich
wszystkim użytkownikom serwera Fiery, we wszystkich procesach roboczych. Popularne właściwości zadań są wybierane
i używane automatycznie, co pozwala oszczędzać czas i zwiększyć wydajność.
Wydruk próbny: Umożliwia wydruk jednej kopii zadania bez zmiany ustalonej liczby kopii.
Wydruk wymuszony: Eliminuje konieczność ponownego przesyłania i obróbki RIP zadania w kolejce wydruku, wymuszając
drukowanie na nośniku dowolnego rozmiaru dostępnym w danym czasie w dowolnym podajniku.
Wydruk szybki: Eliminuje konieczność zatrzymywania i wznawiania produkcji, gdy potrzebny jest szybki wydruk
jednego zadania. Zapobiega to powstawaniu odpadów, umożliwiając operatorom wznowienie i zakończenie zadania,
którego drukowanie zostało wstrzymane (nie ma potrzeby anulowania i przeznaczania na straty wydrukowanej wcześniej
części zadania).
Szybkie przetwarzanie i wstrzymywanie: Umożliwia natychmiastowe przetworzenie zadania i przesłanie go do kolejki
wstrzymanych zadań bez anulowania przetwarzanych w danym momencie zadań.
Następny wydruk/proces: Funkcja umożliwiająca operatorowi wybranie kolejnego zadania do przetworzenia lub drukowanie
bezpośrednio po obecnie drukowanym bądź przetwarzanym zadaniu.
Wydruk próbki: Umożliwia operatorowi monitorowanie jakości wydruku w trakcie procesu produkcyjnego przez drukowanie
dodatkowych stron umieszczanych w łatwo dostępnym podajniku wyjściowym. Pozwala to uniknąć przerw w produkcji,
więc zwiększa wydajność.
Zawieszenie w przypadku błędu: Ogranicza przerwę w pracy poprzez zawieszenie zadania w przypadku wystąpienia błędu,
takiego jak brak papieru w drukarce, odłączenie wykańczarki lub przepełnienie tacki odbiorczej. Problematyczne zadanie
pozostanie zawieszone, a pozostałe zadania będą dalej wykonywane, aż do rozwiązania problemu.
Fiery Smart Estimator: Dostarcza szacunkowy koszt tonera lub tuszu przed rozpoczęciem zadania druku. Szacunek sporządzany
jest przez serwer Fiery w oparciu o dane rastrowe zadań po rasteryzacji.
Funkcjonalność Variable Data Printing (VDP): Obsługuje wszystkie popularne formaty VDP, umożliwiając wydruk
spersonalizowanych dokumentów za pomocą PPML 3.0, PDF/VT 1 i 2, kompatybilnych z VPS, i zoptymalizowanych plików PDF
i Adobe PostScript . Zapewnia zgodność z najpopularniejszymi programami do tworzenia materiałów przy użyciu zmiennych
danych. Obejmuje Fiery FreeForm™, podstawową technologię VDP, która nie wymaga specjalistycznego oprogramowania.
®

®

Fiery FreeForm: Oferuje łatwy w obsłudze format drukowania zmiennych danych (VDP) oraz obsługę szerokiej gamy aplikacji
źródłowych bez potrzeby korzystania z narzędzi autoryzacji VDP stron trzecich.
Wykończenia na poziomie rekordów VDP i zestawów: Zwiększa automatyzację procesu produkcji i zmniejsza liczbę
ręcznych etapów produkcji offline przez zastosowanie opcji wykończeniowych do każdego rekordu w ramach zadania VDP.
Drukowanie zakresu, arkusza lub zestawu rekordów VDP: Skraca czas realizacji i zmniejsza ilość odpadów, pozwalając
użytkownikowi na wydrukowanie wybranego zestawu lub arkusza rekordów z zadania VDP. Ułatwia wielokrotne drukowanie
rekordów; na przykład w przypadku potrzeby wydrukowania czterech ze 100 rekordów nie trzeba drukować wszystkich 100
i wyrzucać pozostałych 96 rekordów. Wielokrotne drukowanie zestawów ułatwia cięcie i układanie wydruków.
Set Page Device: Automatycznie drukuje zgodnie z wbudowanymi poleceniami Set Page Device (SPD) ze specjalistycznych
aplikacji, które wymagają dynamicznych lub sterowanych danymi nośników mieszanych, eliminując konieczność obsługi ze
strony operatora.

Zapewnia najlepszą technologię obrazowania dzięki dokładnym i jednolitym kolorom
KOLOR I OBRAZOWANIE
Obsługa Adobe PDF Print Engine (APPE): Zawiera zintegrowaną technologię renderowania APPE w celu udostępnienia
w całości oryginalnego procesu roboczego przetwarzania formatu PDF. Poprawia spójność i elastyczność drukowania od
projektu do gotowych wydruków w rozwiązaniach do druku cyfrowego i offsetowego. Na bieżąco aktualizowany o ulepszenia
i poprawki serwisowe.
®

Menedżer profili ICC: Zapewnia użytkownikom dostępne do pobrania profile ICC źródła, symulacji, wydruku oraz Device Link,
które można wykorzystać w Menedżerze profili Fiery do kompleksowego sterowania przestrzeniami kolorów źródła, symulacją
prasy czy wydruków z drukarki.
Biblioteki PANTONE : Definiują kolory dodatkowe używane przez profesjonalnych projektantów grafiki na całym świecie.
Serwery Fiery tworzą odwzorowania kolorów Pantone, korzystając z licencjonowanych bibliotek Pantone. Serwery Fiery
obecnie obejmują biblioteki PANTONE PLUS V2 oraz PANTONE FASHION + HOME.
®
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KOLOR I OBRAZOWANIE
Biblioteki kolorów specjalnych HKS, DIC i TOYO: Funkcja definiująca kolory dodatkowe używane głównie w Europie (HKS) i Azji
(DIC i TOYO). Dzięki tabelom konwersji kolorów używanym przez serwer Fiery podczas przekształcania kolorów specjalnych
w kolory CMYK użytkownicy zyskują większą zgodność z kolorami specjalnymi.
Priorytet grup kolorów dodatkowych: Możliwość zdefiniowania biblioteki kolorów, która ma być uwzględniana jako pierwsza
w poszczególnych zadaniach. To ustawienie we Właściwościach zadania i sterowniku Fiery wymaga funkcji Fiery Spot-On.
Integracja z oprogramowaniem Fiery Color Profiler Suite: Zapewnia szybki dostęp do narzędzi profilowania Color Profiler Suite
bezpośrednio z poziomu interfejsu Command WorkStation .
®

Optymalizacja przezroczystości RGB: Poprawia jakość wydruku plików PDF, które zawierają pokrywające się elementy RGB
zdefiniowane z przezroczystością, przez dokładne renderowanie i drukowanie oczekiwanych kolorów.
Profil wyjściowy PDF/X: Gwarantuje pełną zgodność z normą PDF/X Output Intent określającą oczekiwany profil wyjściowy pliku.
Serwery Fiery znajdują te informacje w plikach PDF/X i stosują odpowiednie przekształcenia kolorów.
Automatyczne zalewkowanie: Automatycznie koryguje błędy, takie jak białe linie lub efekty aureoli przy styku dwóch kolorów,
powstające, gdy mechanizm druku dokona błędnego odczytu, przy wszystkich typach dokumentów, w tym dokumentach
Microsoft Office.
Nadruk złożony kolorów specjalnych i CMYK: Umożliwia prawidłowe nadrukowywanie obiektów określonych w złożonych
plikach PostScript i PDF.
Nadruk złożony odcieni szarości: Umożliwia poprawne wyświetlanie nadruków, cieni oraz przezroczystości zadań kolorowych
w trybie skali szarości.
Automatyczne testy wstępne: Funkcja zwiększająca wydajność i eliminująca kosztowne błędy na etapie drukowania dzięki
kontroli czcionek, kolorów specjalnych, obrazów w niskiej rozdzielczości, cienkich linii, nadruków i błędów PostScript.
Sprawdza ścieżki wyszukiwania plików i zasoby VDP. Obsługuje m.in. formaty PS, PDF, EPS, PPML, PDF/VT i VPS.
Testy końcowe: Funkcja generująca raporty diagnostyczne z oznaczeniami kolorystycznymi, które umożliwiają szybkie i łatwe
znajdowanie ewentualnych problemów z drukowaniem, np. zmieszanych kolorów źródłowych i dodatkowych.
Control Bar Builder: Oferuje interfejs wizualny do tworzenia niestandardowych pasków kontrolnych. Użytkownicy mogą
dostosować informacje o zadaniu, wybrać pasek kolorów i zdefiniować położenie paska kontrolnego na stronie.
Pasek kontrolny: Funkcja umożliwiająca kontrolowanie jakości kolorów przez umieszczenie wzornika Ugra/Fogra
(standardowego branżowego paska kolorów) na każdej wydrukowanej stronie. Drukowane są także szczegóły ustawień zadania.
Fiery ImageViewer: Udostępnia podgląd danych wydruku w pełnej rozdzielczości w interfejsie Fiery Command WorkStation,
umożliwiając dokładne obejrzenie zadania przed wydrukowaniem. Pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć marnotrawstwo
materiałów spowodowane pomyłkami.
Fiery Dynamic HD Text and Graphics: Umożliwia zachowanie na wydruku drobnych szczegółów elementów tekstowych
i wektorowych oraz elementów z wycięciami w celu poprawy jakości i uzyskania ostrych krawędzi nawet podczas drukowania
w standardowej rozdzielczości.
Fiery Image Enhance Visual Editor: Interaktywne narzędzie do korygowania obrazów w poszczególnych zadaniach bez
otwierania i edycji pliku w aplikacji źródłowej. Nowe opcje nasycenia i wyrazistości pozwalają wyostrzyć obraz i poprawić
odcienie, zwiększając dokładność i dając użytkownikowi większą kontrolę nad kolorami.
Wygładzanie obrazów: Funkcja poprawiająca ogólną jakość obrazu przez wygładzanie obrazów o niskiej rozdzielczości
i przejść ze stopniowaniem w grafikach liniowych.
Jakość tekstu i grafiki: Zwiększa jakość wydruku, wyostrza i wygładza czarny tekst, a także redukuje ostre krawędzie na
grafikach liniowych.
Black Custom Screening: Zwiększa postrzeganą rozdzielczość wydruku i znacznie zwiększa jakość obrazu poprzez
zastosowania technologii ekranowania EFI.
Kalibrator Fiery: Dokonuje korekty pod kątem bieżącego zachowania kolorów mechanizmu druku i zapewnia
jednorodność kolorów.
Kalibracja na podstawie zadania: Zwiększa jednorodność kolorów poprzez kalibrację dla danego zadania i powiązanych
nośników oraz profili.
Ochrona kalibracji: Usprawnia kalibrację, udostępniając informacje o jej stanie, a także związane z nią ostrzeżenia i alerty.
W przypadku wygaśnięcia kalibracji funkcja Ochrona kalibracji możę wstrzymać wydruk zadań, aby zachować
jednorodność kolorów.
Obsługa kolorów specjalnych: Serwery Fiery obsługują mechanizmy drukujące, które oferują możliwość drukowania
kolorów specjalnych.
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Umożliwia opłacalną produkcję wysokiej jakości produktów dzięki profesjonalnemu
przygotowaniu do pracy i zarządzaniu
ZARZĄDZANIE
Fiery Command WorkStation : Szybsze zarządzanie zadaniami druku i zwiększenie wydajności produkcji drukarskiej dzięki
najpopularniejszemu w branży rozwiązaniu do zarządzania produkcyjnymi zadaniami druku. Intuicyjny interfejs umożliwia
łączenie ze wszystkimi drukarkami Fiery Driven z jednego miejsca.
®

Aplikacja Fiery Go: Umożliwia operatorom zarządzanie drukarkami Fiery Driven i ich monitorowanie przy użyciu urządzeń
z systemem iOS lub Android.
Fiery Ticker: Funkcja działająca bezpośrednio na serwerach Fiery, udostępniająca skrócone informacje o stanie co najmniej
jednego serwera, które są widoczne w całym pomieszczeniu.
Ustawianie atrybutów nośników mieszanych: Automatyzuje proces drukowania gotowych dokumentów przy minimalnym
udziale operatora za pomocą nośników mieszanych, wykończeń na poziomie podzestawu oraz kart.
Przesunięcie karty: Funkcja umożliwiająca przesunięcie niektórych stron o 12,7 mm w poziomie, co pozwala na wydrukowanie
gotowego tekstu na karcie.
Wstawianie karty: Pozwala użytkownikowi dodawać karty (i tekst na kartach) na ostatnich etapach procesu przesyłania zadań
do druku.
Profile zdefiniowane dla nośników: Klarowne profile kolorów dla każdego nośnika, umożliwiające uzyskanie kolorowych
wydruków najwyższej jakości.
Booklet Maker: Pozwala użytkownikom wydrukować wiele stron z danego zadania, z większości aplikacji, w stylu
zakładkowym, bez potrzeby użycia bardziej zaawansowanego oprogramowania do impozycji.
Katalog zasobów papierowych: Przechowuje atrybuty nośników dostępnych na miejscu produkcji. Oparta na systemie JDF
centralna baza danych zasobów papierowych ułatwia wybór nośników przy przesyłaniu zadania poprzez powiązanie wpisów
o nośnikach z nośnikami załadowanymi w mechanizmie druku.
Drukowanie bloczków: Umożliwia utworzenie odpowiedniej liczby duplikatów jednego zadania w celu uzyskania jednego
gotowego bloczka. Pozwala także łatwo dołączyć tylną okładkę do wydrukowanego bloczka. Bloczki mogą być przesunięte
względem siebie w podajniku wyjściowym w celu łatwego rozdzielania na potrzeby samodzielnego łączenia, co ogranicza
potrzebę ręcznego sortowania.
Numerowanie kopii: Dodaje prosty znak wodny z liczbą kopii, który pojawia się na wszystkich stronach zadania. Jest to
przydatne w przypadku dokumentów prawnych i rządowych do identyfikacji, ochrony kopii oraz w celu automatycznego
numerowania kolejnych stron.
Fiery Remote Scan: Umożliwia użycie płyty dociskowej mechanizmu druku jako skanera o wysokiej rozdzielczości.
Skanuje pliki do skrzynki pocztowej; pliki można także pobrać bezpośrednio od klienta.
Impozycja broszur: Funkcja tworząca nieograniczoną liczbę szablonów impozycji i stosująca je automatycznie za pomocą
właściwości zadań w interfejsie Fiery Command WorkStation.
Impozycja grupowa: Udostępnia różne style impozycji grupowej (tradycyjna, bez powtórzeń, z powtórzeniami itd.) na
potrzeby zadań VDP i innych.
Drukowanie sekwencyjne: Funkcja umożliwiająca integrację serwerów Fiery z procesami roboczymi, w których poszczególne
zadania muszą być wykonywane zgodnie z kolejnością przesłania. Stosowana jest metoda kolejkowania FIFO (ang. first-infirst-out — „pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi”).
Impozycja VDP: Umożliwia impozycję wielu rekordów (m.in. rekordów o zmiennej długości) w określonej kolejności w celu
tworzenia różnych materiałów, np. broszur, książek, kuponów czy wizytówek.
Automatyzacja impozycja: Zredukowanie liczby wykonywanych operacji i oszczędność czasu przy tworzeniu podobnych
układów zadań. Korzystanie z szablonów Fiery Impose przy dowolnych metodach przesyłania zadań, takich jak Hot Folders,
Drukarki wirtualne, ustawienia wstępne i Fiery JobFlow.
Duplo Marks: Funkcja, która umożliwia przetwarzanie końcowe przy użyciu wykańczarek zewnętrznych przez drukowanie
gotowych kodów kreskowych i znaczników pasowania Duplo w prawym górnym rogu strony.
®

Konfigurowanie znaczników przycinania i zaginania: Umożliwia definiowanie właściwości (długość, szerokość i kolor)
znaczników przycinania i zaginania w zadaniach z impozycją.
Mieszane zestawy opcji wykończeniowych: Umożliwia obniżenie kosztów pracy, pozwalając użytkownikom wybierać różne
opcje wykończeniowe podzielone na podzestawy.
Edycja w programach Acrobat i PitStop: Funkcja umożliwiająca wprowadzanie późnych zmian w tekście, kolorach dodatkowych
lub obrazach w dokumentach PDF bez powracania do oryginalnego pliku.
Zmiana kolejności/usuwanie/scalanie stron: Umożliwia tworzenie nowych zadań przez scalanie skanów i dokumentów
cyfrowych. Pozwala usuwać, przenosić, dodawać i powielać strony.
Skany wkładek: Zaawansowana funkcja składu dokumentów umożliwiająca skanowanie (na dowolnym skanerze TWAIN)
stron, które zostaną wstawione do dokumentu.

5

ZARZĄDZANIE
Maskowanie: Umożliwia szybkie i łatwe wprowadzanie zmian w ostatniej chwili, maskując niepotrzebną zawartość,
jak istniejące już numery stron czy znaczniki dziurkowania.
Definiowanie pól kadrowania/przycięcia: Umożliwia zmienianie i stosowanie rozmiarów pól kadrowania i przycięcia.
Konwertuj na skalę szarości: Podczas przygotowywania do druku operatorzy mogą w łatwy sposób wybrać dowolną
powierzchnię strony czy arkusza, która ma zostać wydrukowana w trybie czarno-białym. Zmniejsza liczbę czynności do
wykonania i ułatwia tworzenie dokumentów zgodnych z założeniami projektującego.
Zaawansowane numerowanie i oznaczanie stron: Pozwala tworzyć unikatowe sekwencje numerowania dla jednej lub wielu
sekcji korzystające z połączeń niestandardowych tekstów, formatów i makr. Dodaje numery stron, umożliwia pominięcie
numerów stron wkładek i kart, a także dołącza wzory numerów stron dla predefiniowanych stylów numerowania.
Szybkie dostosowywanie zadań bez pomocy projektanta — dodawanie logo firmy, znaków wodnych i grafiki.
Karty automatyczne: Tworzy arkusze z kartami, umieszcza je w odpowiednim miejscu i automatycznie wypełnia zawartość
karty, korzystając z łączy kart dokumentów PDF.
Zaawansowana edycja kart: Umożliwia określanie i wyświetlanie podglądu ustawień karty oraz jej zawartości, obejmującej
obrazy, kolorowe tło, logo oraz trzy wiersze sformatowanego tekstu.
Karty bleed edge: Umożliwia tworzenie w pełni wykończonych, długich dokumentów o zdefiniowanych sekcjach bez
potrzeby użycia specjalnych nośników do kart.
Karty multi-bank: Pozwala na zastosowanie dwóch stylów kart w jednym dokumencie. Identyfikuje rozdziały i podrozdziały
w długich dokumentach, takich jak ksiażki oraz instrukcje.

Oferuje wszechstronność, aby zmieścić się w każdym otoczeniu dzięki niezawodnej
pracy systemu
POŁĄCZENIE
Fiery Direct Mobile Printing: Umożliwia drukowanie bezprzewodowe z urządzeń przenośnych Apple za pomocą macierzystej
funkcji drukowania systemu iOS. Użytkownicy nie muszą korzystać z żadnej aplikacji — na ekranie urządzenia Apple
automatycznie pojawia się lista dostępnych drukarek Fiery Driven.
Filtry grafiki: Zapewnia bezproblemową integrację z zewnętrznymi procesami roboczymi i rozwiązaniami wspomagającymi
proces przygotowania do druku poprzez importowanie plików w formatach EPS, PDF/X, TIFF oraz JPEG.
Technologia Fiery JDF: Włącza wbudowaną obsługę przebiegu JDF w celu usprawnienia procesów na etapach od przesłania
zadania do wydruku. Jest zintegrowana z innymi rozwiązaniami EFI, w tym Fiery Central, EFI Digital StoreFront
i oprogramowaniem biznesowym EFI MIS/ERP, dzięki czemu przepływ zadań między systemami odbywa się szybciej
i skuteczniej.
®

EFI Pace™ i EFI PrintSmith Vision Integration: Oferuje kompleksowy podgląd wydajności biznesowej dzięki opartemu
na przeglądarce, skalowalnemu i personalizowanemu systemowi zarządzania informacjami o druku (MIS) na potrzebu
szacowania, planowania i tworzenia harmonogramów, zbierania danych, rozliczeń, zarządzania sprzedażą i działaniami
w sektorze eCommerce. Dzięki tej integracji można obniżyć koszty i uzyskać istotne informacje.
Integracja z oprogramowaniem EFI Digital StoreFront : Zapewnia skalowalne rozwiązanie eCommerce typu Web-to-Print.
Niektóre z dostępnych funkcji to: koszyk, opcje cenowe, zatwierdzanie, bilety zadań, śledzenie i informacje o stanie,
nieograniczona liczba witryn (z możliwością dostosowania pod kątem własnej marki), dwukierunkowa integracja z serwerami
Fiery, a także opcje zarządzania treścią i plikami.
®

Integracja procesów roboczych Kodak Prinergy™, Heidelberg Prinect i Agfa Apogee™: Umożliwia zarządzanie
zadaniami i przesyłanie ich do mechanizmów druku cyfrowego Fiery Driven z poziomu jednego znanego interfejsu
użytkownika przy użyciu technologii Fiery JDF.
®

®

®

®

Przystosowanie do integracji z systemami rozliczania kosztów: Zapewnia oszczędność czasu i zapobiega błędom,
udostępniając dokładne dane dotyczące kosztów zadań wydruku przetwarzanych na serwerach Fiery. Dane kosztów są
umieszczane w strumieniu wydruku, skąd mogą być automatycznie przekazywane do dowolnego zewnętrznego systemu
rozliczeń. Dzięki temu nie jest konieczne ręczne wprowadzanie danych.
Śledzenie kosztu zadania: Umożliwia konfigurację sterownika drukarki w celu zapisywania informacji księgowych
dotyczących zadania wydruku.
Fiery API: Umożliwia klientom błyskawiczne tworzenie unikatowych aplikacji i narzędzi współpracujących z serwerem
Fiery oraz dostosowanych do określonych potrzeb biznesowych. Mogą one być przeznaczone na szereg różnych platform
klasycznych i mobilnych, w tym systemy Windows , Mac OS, iOS oraz Android.
®

Aktualizacje systemu: Okresowo nawiązuje połączenie z serwerem aktualizacji EFI w Internecie i automatycznie pobiera
aktualizacje oprogramowania serwera Fiery. Administrator może również inicjować aktualizacje ręcznie.
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POŁĄCZENIE
Fiery Clone Tool: Narzędzie Fiery Clone Tool jest przeznaczone dla użytkowników serwerów z systemem Fiery w wersji 10
lub wcześniejszej oraz wbudowanych serwerów Fiery. Służy ono do klonowania lub kopiowania całego systemu Fiery do pliku
obrazu, umożliwiając tym samym łatwe i szybkie wznawianie działania oraz odzyskiwanie danych w razie uszkodzenia systemu
lub awarii dysku twardego.
Fiery System Restore: Pozwala administratorom utworzyć kopię zapasową serwera Fiery, aby umożliwić szybkie odzyskanie
danych. Obejmuje automatyczny proces tworzenia kopii zapasowych, który można zaplanować za pomocą narzędzi WebTools
lub Fiery QuickTouch. Serwer Fiery można przywrócić z obrazów przechowywanych na lokalnym dysku twardym lub
z rozruchowego nośnika USB. Ponadto administratorzy mogą przywrócić serwer do domyślnego obrazu fabrycznego przy
użyciu dysku DVD1 wchodzącego w skład zestawu nośników Fiery.
Fiery Installer Builder: Pozwala zarządzać pobieraniem kompletnego obrazu oprogramowania Fiery oraz systemu
operacyjnego celem ponownej instalacji oprogramowania na serwerze Fiery za pomocą portu USB lub połączenia sieciowego.
Blokowanie portów: Poprawia bezpieczeństwo, ograniczając dostęp do serwera Fiery przy użyciu określonych portów.
Bezpieczne drukowanie: Zapewnia ochronę dokumentów prywatnych przy użyciu haseł (odpowiadających konkretnym
zadaniom), które należy podać przed drukowaniem dokumentów na serwerze Fiery.
Secure Erase: Spełnia lub przewyższa standardy bezpieczeństwa, chroniąc dysk twardy Fiery 168-bitowym zabezpieczeniem.
Zwiększa wydajność systemu Fiery poprzez ustanowienie harmonogramu bezpiecznego usuwania danych w okresach
bezczynności.
Obsługa protokołu IPv6: Funkcja zapewniająca obsługę najnowszej wersji protokołu IP (standardu w branży IT).
Obsługa SSL (IPP/LDAP/HTTP/SMTP): Tworzy bezpieczne połączenie do internetowego przesyłu danych pomiędzy klientem
a serwerem Fiery, korzystając z protokołu SSL do przesyłu prywatnych dokumentów.

EFI napędza sukces.
Jako firma opracowujemy przełomowe rozwiązania technologiczne używane do produkcji
tablic informacyjnych i reklamowych, opakowań, artykułów tekstylnych, płytek ceramicznych i
spersonalizowanych dokumentów. Naszym klientom proponujemy bogatą ofertę drukarek, tuszów
drukarskich i cyfrowych systemów front end oraz kompleksową gamę procesów biznesowych
i produkcyjnych, które przekształcają i optymalizują cały proces produkcyjny, zapewniając im
zwiększoną konkurencyjność i maksymalną produktywność. Odwiedź stronę www.efi.com lub
zadzwoń pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyskać więcej informacji.
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