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Fiery FS350 Pro özellikleri özeti 
Bu Fiery® FS350 Pro özellikleri özeti, Fiery FS350 Pro sistem yazılımı tabanlı Fiery dijital ön 

uçtaki (DFE) önemli özelliklerin kısa bir özetini sağlar. Belirli bir özellik için daha ayrıntılı 

bilgi için lütfen Fiery FS350 Pro ürün kılavuzuna bakın.

Belirli bir dijital baskı cihazı ve Fiery DFE için Fiery özelliklerinin kullanılabilirliği ile 

ilgili olarak lütfen dijital baskı cihazı sağlayıcınızla görüşün.

FIERY SUNUCULARI İÇİN YAZILIM VE AKSESUARLAR

Fiery NX Station: Farklı baskı üretimi ortamlarına uyum sağlayan, Fiery NX Premium veya NX Pro sunucularına yönelik 
kompakt, merkezileştirilmiş bir iş istasyonu. İki modeli vardır: 22” ekranı olan NX Station GL ve 27” ekranı, 6” yüksekliği 
ayarlanabilir çalışma alanı, yakınlık sensörü ve kablo hattı bulunan NX Station LS.

GUI etkin: Harici Fiery sunucularının, yerel yazdırma yönetimi ya da çalışması için standart ekrana, klavyeye ve fareye 
bağlanmasını sağlar.

Çıkarılabilir HDD: Fiery sunucu kapatıldıktan sonra sabit disk sürücüsünün kaldırılabilmesi ve güvenli bir yerde muhafaza 
edilebilmesi sayesinde verileri yetkisiz erişimden koruyarak veri güvenliğini arttırır.

ES-2000 spektrofotometre: Baskı cihazı kalibrasyonu için renk eklerini doğru bir şekilde ölçer ve Fiery nokta rengi kitaplığına 
eklemek üzere nokta renklerini fiziksel bir örnekten yakalar. Fiery Color Profiler Suite ile birleştirildiğinde, girdi ve çıktı cihazları 
için CMYK ve RGB profilleri oluşturur.

ES-6000 spektrofotometre: Renk ölçümü iş akışındaki doğruluğu ve otomasyonu artıran, baskı profili oluşturma işlemini 
otomatikleştiren ve kolaylaştıran ağa bağlı bir tarama spektrofotometresidir.

Fiery Spot-On™: Özel motorlarda veya alt tabakalar (substrat) üzerinden daha iyi renk eşlemesi için PANTONE, HKS, TOYO ve 
DIC spot renk kitaplıklarında bulunan spot renk referanslarının düzenlemesini yapar. Fiery Spot-On, bir yazıcıda istenen bir  
spot renkle eşleştirmek için gerekli olan CMYK karşılıklarını ayarlamaya yardım eden bir grafik kullanıcı arayüzü sağlar.  
Eşleştirilecek olan rengin fiziksel örneklerini ölçmek için ES-2000 spektrofotometre kullanılarak özel spot renk oluşturulmasına 
da olanak sağlar. Fiery Spot-On'un bir diğer olanağı olan yedek Renkler sayesinde CMYK veya RGB değerlerinin bir kaynak 
dosyadan yazdırma motoru için özel bir CMYK ton karışımına yeniden eşleştirilmesi mümkündür. Bir işteki adlandırılmış nokta 
renkleri üstüne baskı yapmak ve her iş için ayrı bir kitaplığa öncelik vermek için Fiery Spot-On gerekir.

Fiery Hot Folders: Bir PC ya da Mac istemci aracı ve sürükle bırak özelliği ile yazdırma işi gönderme sürecinin otomatik hale 
gelmesini sağlar. Birden çok dosyanın aynı yazdırma ayarları ile toplu olarak işlenmesi için idealdir. Filtreler, kullanıcıların işleri 
önceden belirlenmiş ayarlarla bir baskı sunucusuna yönlendirmelerini sağlar.

Fiery sanal yazıcılar: “Dosya-Yazdır” yazıcıya gönderme sürecini otomatikleştirir, zamandan tasarruf sağlar ve üretkenliği 
arttırır. İdarecilerin bir çıkış aygıtı için özel yapılandırma hazırlayıp kullanıcılara yazıcı olarak sunmasına olanak sağlar. 
Kullanıcıları çoklu işlerdeki tekrarlayan baskı ayarlarını yapılandırma işinden kurtarır.

Grafik Sanatları Paketi, Premium Sürümü: Bir sayfayı yazdırmadan önce sık karşılaşılan üretim sorunlarını tanımlayarak 
ve bu sorunları gidererek yazdırma sırasında oluşan baskı bozulmalarını ve gereksiz tıklatmaları en aza indiren profesyonel 
araçlar. Değişken veri içeriği dahil olmak üzere tam çözünürlüklü RIP sonrası tarama dosyalarını Fiery ImageViewer’da önceden 
izleyebilirsiniz. Düşük çözünürlüklü görüntüler, bozulmalar, saydamlıklar, nokta renkleri ve eksik fontlar gibi işlem devam 
ederken yaşanan dosya sorunlarını tanımlayabilir ve bu sorunları düzeltebilirsiniz. Eğriler ile hızlıca genel renk düzenlemeleri 
yapabilirsiniz. Uzaktan gözden geçirmeyi kolaylaştırmak için müşterilere doğru ve dijital ortamda düzeltilebilen PDF’ler sağlayın.

Fiery Color Profiler Suite: Renk dönüşümlerinin ve düzeltmelerinin daha doğru yapılması için eksiksiz bir renk yönetimi çözümü 
ile ICC profilleri oluşturur. Kullanıcılar nokta renklerini iyileştirebilir, renk kalitesi güvencesi oluşturabilir ve birden fazla baskıdaki 
rengi eşleştirebilir ve ayrıca Fiery Driven™ baskı sistemlerini G7'ye kalibre edebilir.

Fiery Productivity Package: Daha yüksek renk denetimi ve iş yönetimi esnekliği için ImageViewer, Image Enhance Visual Editor, 
Spot-On™, Sanal yazıcılar, Hot Folders ve Rush Print gibi temel grafik sanatları ve verimlilik özelliklerini içerir.

Siyah-Beyaz için Fiery ImageViewer: Fiery ImageViewer'ın olağan özelliklerine ek olarak siyah eğri ayarlamalarını doğrudan 
Fiery sunucuya yüklemek suretiyle birden fazla siyah-beyaz baskı cihazından gelen çıktının eşleşmesini sağlar.

Fiery JobMaster: PDF tabanlı gelişmiş baskıya hazırlama fonksiyonları, WYSIWYG önizleme ile sekme oluşturma,  
taranmış sayfaların temizlenmesi, kesme ve kırpma boyutlarını değiştirme, istenmeyen işaretlerin gizlenmesi, son dakika metin 
düzenlemesi, sayfa numaralandırma ve PDF sayfalarının sürekle bırak yöntemiyle birleştirilmesi özellikleri sağlar. Fiery Compose'da 
bulunan bütün özelliklere ek olarak daha gelişmiş özellikleri de içerir.
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FIERY SUNUCULARI İÇİN YAZILIM VE AKSESUARLAR

Fiery JobMaster-Impose: Fiery JobMaster ile Fiery Impose'u tek bir yazılım seçeneği altında toplar.

Fiery Impose-Compose: Fiery Impose ile Fiery Compose'u tek bir yazılım seçeneği altında toplar.

Fiery Impose: Booklet Maker'in sağladığı sürücü tabanlı montaj olanaklarının kapsamını genişleterek orijinal belgeleri 
değiştirmeden özel montaj, son aşamada düzenleme ve sayfa ekleme çıkarma seçeneği özelliklerini dâhil eder.

Fiery Compose: Medya tayini, etiketli baskı, bölümlendirme ve belge bitirme işlemlerini kolaylaştırmak için gelişmiş ön  
izleme ve düzenleme ortamı sağlar. JobMaster'ın tüm özelliklerine sahip olmak için artık Compose lisansı için bir yükseltme 
satın alabilirsiniz.

Fiery JobFlow: Matbaada genel verimliliği artırmak ve yeniden işleme almayı en aza indirmek için kurulumu ve kullanımı kolay, 
otomatik hale getirilmiş baskı öncesi işlemler sunar. İki sürümde sunulur: Ücretsiz bir sürüm olan JobFlow Base ve ek işlevsellik 
sunan ücretli bir sürüm olan JobFlow.

Fiery Navigator: Üretim trendlerini anlamak, çalıştırma prosedürlerini standart hale getirmek, ayrıca daha yüksek kârlılık ve 
verimlilik elde etmek üzere ekipman kullanımını en üst düzeye çıkarmak için derinlikli bir bakış sağlayan verilerle yazdırma 
operasyonunuza tam görünürlük kazandırın.

FIERY SUNUCU SERTİFİKASYONU

Idealliance Digital Press Certified: Kolorimetrik doğruluk, tekdüzelik, tekrarlanabilirlik, dayanıklılık ve renk yerleştirme 
alanlarında endüstri mükemmellik toleranslarına uyan ya da bunları fazlasıyla sağlayan Fiery sunucuları ve dijital baskı 
sistemlerini ifade eder. resources.efi.com/idealliance

FograCert: Kontrat provası (contract proofing) sistemleri sertifikasyonu ve Fogra Graphic Technology Research Association 
tarafından test edildiği şekilde kontrat provası oluşturma ile ilgili tasarıda (ISO/FDIS 12647-8) öngörülen ölçütlere ve toleranslara 
uyan Fiery sunucuları ifade eder.  
www.fogra.org/en/fogra-fogracert-en/prepress-en/validation-print-2-71/validation-printing-system/vps-certified-systems

JDF uyumluluğu sertifikalı: Üretim iş akışına yeni yazılım ve ekipman entegre ederken zamandan ve paradan tasarruf sağlar. 
Productivity Package ile tüm Fiery harici sunucuları ve tümleşik Fiery sunucuları, Amerika’daki CIP4 ve Printing Industries 
tarafından JDF uyumlu olarak onaylanan ilk ve tek dijital ön uçlardır.

Fiery Central: Yazdırma işi yönetiminin kontrolünü, birden fazla üretim sisteminde merkezi hale getirerek dijital yazdırma 
üretimi kapasitesini, geri dönüşlerini ve verimliliğini artırın.

Fiery VUE: Ofis çalışanlarının görsel ve etkileşimli bir PC tabanlı yazdırma uygulamasıyla tamamlanmış belgeleri hızlı, kolay, 
ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde kitapçık haline getirmesine yardım eder.

fiery.efi.com/freetrials adresinden Fiery yazılımını ücretsiz deneyin. Fiery iş akışı yazılımının ücretsiz deneme sürümleri ile Fiery dijital baskı 
sunucunuzun tüm gücünü keşfedin.

VERİMLİLİK

Fiery HyperRIP: Son derece yüksek kopyalama hızlarına ulaşmayı sağlayan eşsiz bir işleme teknolojisi sunar. İki HyperRIP 
modu (tek ve çoklu işler için), kopyalama hızını %55'e kadar arttırarak kesintisiz bir üretime ulaşmaya ve üretim zamanı kaybı 
yaşanmasını önlemeye yardımcı olur.

Acil kopyalama: Kopyalanmakta olan diğer işleri kesintiye uğratmadan tek bir işi acil bir şekilde kopyalamak üzere  
Fiery HyperRIP çoklu iş modu ile birlikte çalışır.

Aynı Anda Beklet-RIP-Yazdır: Tek ya da çok sayfalı bir işin veya birden çok işin kuyruğa atma, RIP ve yazdırma işlemlerini aynı 
anda yaparak çıktının en hızlı şekilde alınmasını sağlar.

Gelişmiş iş yönetimi: Rush Print, Schedule Print, Yazdır/Sonrakini işle, Eşleşmediğinde askıya al, İşi yeniden sipariş et,  
Örnek baskı ve Force Print özelliklerini içerir. Bu özellikler yazdırma operatörüne iş akışının özelliklerini değiştirme ve üretime 
müdahale etmeden istisnaları idare etme esnekliği sağlar.

Sunucu ön ayarları: Sık kullanılan İş Özelliklerini merkezi olarak kaydeder ve tüm iş akışlarında Fiery sunucu kullanıcıları ile 
paylaşır. Sık kullanılan uygulamalar için İş Özelliklerinin seçilmesini ve kullanılmasını otomatikleştirerek zamandan kazandırır ve 
verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Test Baskısı: Kullanıcıların bir işin kopya sayısını değiştirmeden işe ait tek bir nüsha almasını sağlar.

Force Print: Yazdırma kuyruğunda yer alan bir işi o anda tepside hangi boyutta malzeme varsa onun üzerine yazdırmaya 
zorlayarak işin yeniden gönderilmesi ve yeniden kopyalanması gereğini ortadan kaldırır.

Rush Print: Hemen yazdırılması gereken bir iş olduğunda üretimi durdurup yeniden başlatma gereğini ortadan kaldırır.  
Bir iş duraklatıldığında operatörlerin işin önceden yapılan kısmını iptal edip atmak yerine kaldıkları yerden devam edip bir işi 
bitirmelerini sağlayarak atıkları önler.

Yazıcı iş hacmini en üst düzeye çıkaran performans ve otomatikleştirilmiş iş akışları sağlar

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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VERİMLİLİK

Acil işle ve tut: O anda işlenen işleri iptal etmeden, bir işin anında işlenmesine ve tutulan kuyruğuna gönderilmesine olanak sağlar.

Yazdır/Sonrakini işle: Operatörün yazdırılmakta ya da işlemde olan işten hemen sonra işleme almak ya da yazdırmak üzere bir 
sonraki işi seçmesini mümkün kılar.

Örnek Baskı: Cihazın tam üretimde olduğu bir anda kolayca erişilebilen bir çıktı kasetine fazladan sayfalar çıkarmak suretiyle 
operatöre cihazın çıktı kalitesini takip etme olanağı sağlar. Üretimin durmasını önleyerek verimliliği arttırır.

Eşleşmediğinde askıya al: Yazıcı kağıdının bitmesi, sonlandırıcının bağlantısının kopması veya çıktı hedefinin dolu olması gibi 
bir problem durumunda yazdırma kuyruğunda bulunan bir işi askıya alarak hizmet dışı kalma süresini azaltır. Sorun düzeltilene 
kadar sorunlu iş askıda kalacak ve diğer işlere ait işlemler ve yazdırma işleri devam edecektir.

Fiery Smart Estimator: Bir işi yazdırmadan önce toner ve mürekkep kullanımı için bir maliyet tahmini yapar. Tahmin, Fiery sunucusu 
tarafından yapılır ve kopyalanan işlerin tarama verilerine dayanmaktadır.

Değişken Veri Baskısı (VDP) Özellikleri: Kişiselleştirilmiş belgeleri PPML 3.0, PDF/VT 1 ve 2, VPS uyumlu, optimize edilmiş PDF 
ve Adobe® PostScript® kullanarak yazdırmak için belli başlı bütün VDP formatlarını destekler. Önde gelen değişken veri oluşturma 
yazılımları ile uyumludur. Özel yazılım uygulamaları gerektirmeyen Fiery FreeForm™ giriş seviyesinde VDP teknolojisine sahiptir.

Fiery FreeForm: Bir özel, kullanımı basit VDP oluşturma iş akışı sunar ve bir üçüncü taraf VDP yazarlık aracına gerek olmadan 
çok çeşitli kaynak uygulamalarını destekler.

VDP kayıt ve set düzeyi sonlandırma: Bir VDP işinde yer alan her kayda ayrı ayrı sonlandırma seçenekleri uygulayarak çıktı 
sürecinin otomasyon düzeyini yükseltir ve üretimde elle yapılan offline adımların sayısını azaltır.

VDP kayıt aralığı, Yaprak ve Set Yazdırma: Kullanıcının bir VDP işinde seçilen seti ya da kayıt yapraklarını yazdırmasını 
mümkün kılarak zamandan kazandırır ve atıkları azaltır. Bu da kayıtların yeniden yazdırılmasını kolaylaştırır; örneğin 100 kayıttan 
dördünü istiyorsanız 100 kaydın hepsini yazdırıp istemediğiniz 96 kaydı atmak zorunda değilsiniz. Yeniden yazdırma ayarları 
sayesinde kesme ve istifleme işlemleri daha kolay.

Sayfa ayarlama cihazı: Dinamik karma ortam ya da veri odaklı karma ortam gerektiren özel uygulamalardan gelen tümleşik 
Sayfa ayarlama cihazı (SPD) komutlarını otomatik olarak yazdırır; operatör müdahalesine gerek kalmaz.

COLOUR VE IMAGİNG

Adobe® PDF Print Engine (APPE) Desteği: Bir yerel PDF uçtan uca iş akışı seçeneği sağlamak için APPE imge oluşturma 
teknolojisini entegre eder. Dijital ve ofset baskı çözümlerinde basılı çıktının tutarlılığını ve esnekliğini tasarımdan çıktı aşamasına 
kadar iyileştirir. İyileştirmeler ve hizmet sürümleriyle sürekli olarak güncellenmektedir.

ICC Profilleri için Profile Manager: Kullanıcılara kaynak renk uzayları, baskı simülasyonları ve yazıcı çıktıları üzerinde tam 
kontrol sağlamak için Fiery Profile Manager ile kullanılmak üzere indirilebilir ICC kaynağı, simülasyon, çıktı ve cihaz bağlantı 
profilleri sunar.

PANTONE® kitaplıkları: Profesyonel grafik tasarımcıları tarafından kullanılan nokta renklerini tanımlar. Fiery sunucuları,  
Pantone renkleriyle eşleşmek için lisanslı Pantone kitaplıkları kullanır. Artık Fiery sunucuları PANTONE PLUS V2 kitaplıkları  
ve PANTONE FASHION + HOME kitaplıkları da içerir.

HKS, DIC ve TOYO Ink Nokta Rengi Kitaplıkları: Avrupa (HKS) ve Asya'da (DIC ve TOYO) öncelikli olarak kullanılan nokta renklerini 
tanımlar. Fiery sunucunun spot rengi CMYK'ye dönüştürmek için kullandığı renk dönüşüm tabloları, kullanıcıların bu spot renklere 
daha iyi eşleştirme yapmasını sağlar.

Nokta Rengi Grubu Önceliği: İş bazlı olarak ilk sırayı alması gereken renk kitaplığını tanımlayın. İş özellikleri ve Fiery sürücüsü 
içindeki bu ayar için Fiery Spot-On özelliği gerekir.

Fiery Color Profiler Suite Entegrasyonu: Color Profiler Suite profil araçlarının doğrudan Command WorkStation® arabiriminden 
kolayca erişilebilmesini sağlar.

Optimize Edilmiş RGB Saydamlığı: Beklenen renkleri ekranda doğru bir şekilde oluşturarak ve yazdırarak üst üste olup 
saydamlık ayarları ile düzenlenmiş RGB unsurları içeren PDF belgelerin yazdırma kalitesini arttırır.

PDF/X çıktı hedefi: Belge için istenen çıktı profilini belirleyen PDF/X çıktı hedefi standardı ile tam uyumu destekler ve garanti eder. 
Fiery sunucular PDF/X belgelerinde bulunan bu bilgileri bulup uygun renk dönüşümlerini uygular.

Otomatik Yakalama: Microsoft Office belgeleri dâhil her türlü belgede cihazın renkleri yanlış yerleştirmesinin neden olduğu 
beyaz çizgiler veya iki rengin birbirine dokunduğu yerlerdeki hale etkileri gibi birçok bozukluğu otomatik olarak düzeltir.

Nokta ve CMYK Renkleri için bileşik üst baskı: Bileşik PostScript ve PDF belgeleri olarak üst üste yazdırılmak üzere tayin edilen 
belgelerin doğru bir şekilde yazdırılmasını sağlar.

Gri tonlama ile bileşik üst baskı: Gri tonlama modunda renkli yazdırma işlerini düzgün şekilde işlemek için üst baskılara,  
gölge düşürmeye ve saydamlığa izin verir.

Doğru ve tutarlı renkler üreten en iyi görüntüleme teknolojisini sunar
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COLOUR VE IMAGİNG

Auto Preflight: Yazı tipleri, nokta renkleri, düşük çözünürlüklü görüntüleri, eşik değerin altındaki ince çizgileri, üst baskıları ve 
PostScript hatalarını kontrol ederek verimliliği arttırır ve yazdırma aşamasında masraflı hataları ortadan kaldırır. VDP dosyası 
arama yolunu ve kaynaklarını doğrular. PS, PDF, EPS, PPML, PDF/VT ve VPS gibi biçimleri destekler.

Postflight: Kaynak renklerin ve spot renklerin karma olması gibi olası yazdırma sorunlarını hızlı ve kolay bir şekilde tespit etmek 
için renk kodlu iş tanılama raporları gönderir.

Control Bar Builder: Özel denetim çubukları tasarlamak için görsel bir arabirim sunar. Kullanıcılar iş bilgilerini özelleştirebilir, 
renk çubuğu seçebilir ve denetim çubuğunun sayfadaki konumunu belirleyebilir.

Denetim Çubuğu: Endüstride standart bir renk çubuğu olan Ugra/Fogra Media Wedge'i yazdırılan her sayfaya koyarak renk 
kalite kontrolü için bir araç sunmuş olur. İş ayarlarının ayrıntılarını da yazdırır.

Fiery ImageViewer: Fiery Command WorkStation üzerinde yazdırma verilerinin tam çözünürlüklü ön izlemesine olanak sağlar 
ve böylece kullanıcılar işin nasıl göründüğünü yazdırmadan önce tam olarak görebilir. Zamandan tasarruf sağlar ve yazdırma 
hatalarından kaynaklanan israfı önler.

Fiery Dynamic HD Text and Graphics: Standart çözünürlükte baskı yaparken bile kenar kalitesini iyileştirmek ve keskinleştirmek 
basılı çıktıların metin, vektör ve dışarıda bırakılan ögelerinde ince ayrıntıları korumasını sağlar.

Fiery Image Enhance Visual Editor: Dosyayı kaynak uygulamada açıp düzenlemeden işteki resimleri ayrı ayrı düzenleyebilmek 
için etkileşimli bir araç sunar. Yeni renk doygunluğu ve çözünürlük kontrolleri ile daha fazla renk kontrolü ve doğruluğu 
sağlamak için resimler netleştirilir ve cilt tonları geliştirilir.

Görüntü düzeltme: Düşük çözünürlüklü resimleri ve tek renk resim gri tonlama geçişlerini düzelterek genel resim  
kalitesini arttırır.

Metin ve Grafik Kalitesi: Çentiklerin en aza indiği daha keskin ve daha yumuşak siyah renkli metin ve tek renk resim için 
daha iyi çözünürlük sağlayarak çıktı kalitesini arttırır.

Black Custom Screening: EFI görüntüleme teknolojisini kullanarak algılanan çıktı çözünürlüğünü ve görüntü kalitesini kayda 
değer bir ölçüde arttırır.

Fiery Calibrator: Yazdırma motorunun anlık renk davranışını düzelterek renklerin zaman içindeki tutarlılığını sağlar.

İşe göre Kalibrasyon: Belirli bir iş ve bağlantılı medya ve profiller için kalibrasyon yaparak renk tutarlılığı seviyesini yükseltir. 

Calibration Guard: Kalibrasyonu geliştirmek için kalibrasyon durum bilgisi, uyarıları ve alarmları temin eder. Bir kalibrasyonun 
süresi dolarsa, Calibration Guard işlerin yazdırılmasını önleyerek her işte renk tutarlılığı olmasını sağlayabilir.

Özel renk desteği: Fiery sunucuları, özel renkler basma özelliğine sahip baskı cihazlarını destekler.

YÖNETİM

Fiery Command WorkStation®: Endüstrideki en popüler üretim baskı iş yönetimi çözümü ile baskı işlerini daha hızlı yönetin ve 
baskı üretimini artırın. Sezgisel arabirim, tüm Fiery Driven baskı makinelerine tek bir yerden bağlanır.

Fiery Go: Operatörlerin, iOS veya Android cihazları kullanarak Fiery Driven yazıcılarını herhangi bir yerden yönetmelerine ve 
izlemelerine olanak sağlar. 

Fiery Ticker: Bir ya da daha fazla Fiery sunucunun durum bilgisini tek bir bakışta odanın diğer ucundan görülebilecek şekilde 
göstermek üzere doğrudan Fiery sunucu üzerinde çalışır.

Karma ortam öznitelikleri ayarı: Karma ortam, alt küme sonlandırma ve etiket kullanarak sonlandırılan belgelerin yazdırılması 
işlemini operatör müdahalesi minimum düzeyde olacak şekilde otomatikleştirir.

Sekme kaydırma: Belirli sayfaları yatayda 12,7 mm kaydırarak önceden tanımlanmış sekme metninin sekme kulağına 
yazdırılabilmesini sağlar.

Sekme ekle: Kullanıcılara yazdırma işi gönderme sürecinin mümkün olan en son aşamasında sekme (ve sekmeler üzerine metin) 
ekleme esnekliği sağlar.

Ortam tanımlı profiller: En iyi kalitede renk çıktısı alabilmek amacıyla her ortam için ilişkilendirmesi kolay olan renk  
profilleri sunar.

Kitapçık oluşturucu: Kullanıcılara birçok uygulamada yazdırma işine dâhil birden fazla sayfayı daha gelişmiş yükleme 
programlarına gerek kalmadan kitapçık şeklinde yazdırma olanağı sağlar.

Paper Catalog: Üretim alanındaki ortam stokunun özelliklerini depolar. JDF tabanlı merkezi kağıt veri tabanı, medya girişlerini, 
yazıcı motorunda yüklü olan medya stoğuyla birleştirerek işin gönderiminde medya seçim kolaylığı sağlar.

Ped yazdırma: Tek bir işi, tamamlanmış tek bir ped oluşturmak için tanımlanan sayıda çoğaltır. Basılı pedlerin arka kapakla 
basitçe oluşturulmasına imkân verir. Pedler, manüel derlemeyi en aza indirerek çevrimdışı ciltleme için kolay ayrıştırma 
amacıyla çıktı tepsisinde ofset olabilir.

En üst seviyede iş hazırlığı ve yönetimi ile yüksek değerli ürünlerin karlı üretimini sağlar
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YÖNETİM

Kopya numaralandırma: Bir işin sayfaları üzerine tekrarlanan basit bir kopya numara filigranı ekler. Bu, belge saptama,  
kopya koruma ve sayfaların otomatik olarak ardışık numaralandırılması gibi imkanlar sağladığı için hukuki ve hükümet 
belgelerinde faydalıdır.

Fiery Remote Scan: Cihaz tamburlarının yüksek çözünürlüklü tarayıcı olarak kullanılmasını sağlar. Dosyaları bir posta kutusuna 
tarar veya bunlar bir müşteriden doğrudan alınabilir.

Kitapçık yükleme: Sınırsız sayıda yükleme şablonu oluşturur ve bunları Fiery Command WorkStation İş Özellikleri üzerinden 
otomatik olarak uygular.

Birleşik yükleme: VDP ve VDP olmayan işler için geleneksel, eşsiz, tekrar eden ve diğer birleşik yükleme çeşitleri sunar.

Ardışık yazdırma: Fiery sunucularının, işlerin gönderilen sıraya göre sonlandırılmasını gerektiren iş akışlarına entegre olmasını 
sağlar. Bunu da işleri ilk giren ilk çıkar (FIFO) sıralamasına göre arka arkaya yazdırarak yapar.

VDP yükleme: Kitapçık, kitap, kupon ve kartvizit gibi çok çeşitli ürün ortaya çıkarmak için değişen uzunlukta olanlar da dâhil 
olmak üzere birden fazla kaydın belirli sıralarda yüklenmesini sağlar.

Yükleme otomasyonu: Benzer iş düzenleri üretirken müdahaleleri azaltın ve zamandan kazanın. Hot Folders, Sanal Baskı 
Makineleri, ön ayarlar ve Fiery JobFlow gibi iş gönderme yöntemlerinden herhangi biriyle Fiery Impose şablonlarını kullanın.

Duplo® işaretler: Sayfanın sağ üst köşesine önceden ayarlanmış Duplo barkodunu ve tescil işaretlerini yazdırmak suretiyle offline 
sonlandırıcılar yoluyla sonradan işlemeyi mümkün kılarak verimliliği arttırır.

Özelleştirilebilir Kırpma ve Katlama İşaretleri: Yüklenen işlerin kırpma ve katlama işaretleri için özel uzunluk, genişlik ve renk 
tanımları yapılmasına olanak sağlar.

Karma sonlandırma setleri: Kullanıcıların farklı alt kümeler için farklı sonlandırma seçenekleri belirlemesine olanak sağlayarak 
işgücü maliyetlerini azaltır.

Acrobat ve PitStop ile Düzenleme: PDF belgelerde metin, nokta renkleri ve resimler üzerinde orijinal belgeye dönülmeden son 
dakika değişiklikleri yapılmasına olanak sağlar.

Reorder/Delete/Merge Pages: Dijital ve taranan belgeleri birleştirmek suretiyle yeni bir iş oluşturur. Sayfaları siler, taşır,  
ekler ve çoğaltır.

Taramalar ekle: Operatörlerin bir belgeye eklenmek üzere basılı sayfaların taranması için herhangi bir TWAIN tarayıcıyı 
kullanabilmesini mümkün kılarak etkili belge birleştirme olanağı sağlar.

Maskeleme: Önceden mevcut olan sayfa numaraları veya delgeç işaretleri gibi istenmeyen ögeleri gizleyerek hızlı ve kolay son 
dakika değişikliklerine ve düzenlemelerine olanak sağlar.

Page Edit: Define/Crop Trim Boxes: Kırpma ve kesim kutusu boyutlarını değiştirir veya uygular.

Gri tonlamalıya dönüştür: Operatörlerin baskıya hazırlama aşamasında siyah-beyaz yazdırılacak sayfa veya yaprak yüzeyini 
kolayca belirlemesine olanak sağlar. Bu, click charge ile tasarruf edebilir, tasarımcının yazdırılan bir parçaya ilişkin hedeflerini 
kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Gelişmiş Sayfa Numaralandırma ve Damgalama: Operatörlerin özel metin, biçim ve makrolardan oluşan bir kombinasyon 
kullanarak bir veya daha fazla bölüm için benzersiz numaralandırma sıraları oluşturmasına olanak tanır. Sayfa numaraları ekler, 
sekmeler ve eklemeler için sayfa numaralarını atlayabilir ve önceden tanımlanmış numaralandırma stilleri için sayfa numarası 
şablonlarını içerir. Bir tasarımcıya gerek kalmadan şirket logolarını, filigranları ve grafikleri ekleyerek bir işi hızlıca özelleştirin. 

Otomatik sekmeler: Sekme yaprakları oluşturur, bunları doğru konuma yerleştirir ve PDF belgelerinin yer imi bağlantılarındaki 
metni kullanarak sekme köşesi içeriğini otomatik olarak doldurur.

Gelişmiş sekme düzenleme: Görüntüleri, renk arka planını, logoları ve düzenlenen metnin üç satırını içeren sekme kulağı 
ayarını ve içeriği belirler ve önizler.

Taşma kenar sekmesi: Kullanıcıların, sınırları belirli bölümlere sahip tamamen bitmiş uzun belgeleri özel sekme malzemesi 
kullanmaya gerek duymadan üretmesini sağlar.

Çoklu sekme kümeleri: Tek bir belgede iki sekme stilinin kullanımına olanak sağlar. Kitaplar ve kılavuzlar gibi uzun belgelerdeki 
bölümleri ve alt bölümleri belirtir.

BAĞLANTI

Fiery Doğrudan Mobil Yazdırma: Yerel iOS baskı özelliğini kullanan Apple mobil cihazlar için kablosuz yazdırma özelliği sağlar. 
Kullanıcıların herhangi bir uygulama kullanmasına gerek olmayıp kullanılabilir Fiery Driven yazıcıların listesi, Apple mobil 
cihazda otomatik olarak görüntülenir.

Graphic Arts Filters: EPS, PDF/X, TIFF ile JPEG’yi alarak üçüncü taraf iş akışları ve baskı öncesi çözümleri sorunsuz bir şekilde 
entegre edilir.

Güvenilir sistem çalışmasıyla her ortama uyum için çok yönlülük sunar



EFI başarıya ulaştırır.
EFI en yeni ve gelişmiş teknolojiye sahip poster baskısı icin geniş formatlı inkjet yazıcılar, ambalaj, 
tekstil ve seramik sektörleri için dijital baskı sistemleri ve mürekkeplerini üretir. Bunların yanında 
baskı sunucu sistemleri, kişiye özel dokümanlar, üretim ve rekabet gücünüzü arttıracak iş yönetim 
ve iş akışı çözümleri geliştirmektedir. Daha geniş bilgi için www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya 
+90 0532 2278617 nolu telefonu arayabilirsiniz.

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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BAĞLANTI

Fiery JDF Technology: Yerleşik JDF iş akışının iş gönderiminden çıktıya kadar olan süreçleri geliştirmeye destek olmasını 
sağlar. Fiery Central, EFI Digital StoreFront® ve EFI MIS/ERP iş yazılımı dâhil diğer EFI çözümleri ile entegre olur ve bu sayede iş 
bilgilerinin sistemlerden akışı daha hızlı ve daha verimli olur.

EFI Pace™ ve EFI PrintSmith Vision entegrasyonu: İşlerin tahmin edilmesi, planlanması ve zamanlanması, veri toplama,  
muhasebe, satış yönetimi ve e-ticarete yönelik tarayıcı tabanlı, ölçeklenebilen ve özelleştirilebilen bir yazdırma yönetimi bilgi 
sistemi (MIS) çözümü aracılığıyla iş performansı için tam görünürlük sunar. Bu entegrasyon masrafların azalmasını ve kritik 
bilgilerin sağlanmasına olanak tanır.

EFI Digital StoreFront® entegrasyonu: Ölçeklenebilir bir web-to-print e-ticaret çözümü sunar. Alışveriş sepeti, fiyatlandırma 
seçenekleri, onaylama, iş bileti, izleme ve durum işlemleri, sınırsız sayıda pazarlanabilir mağaza önü, Fiery sunucuları ile iki 
yönlü entegrasyon ve içerik ile dosya yönetimi özellikleri içerir.

Kodak® Prinergy™, Heidelberg® Prinect® ve Agfa® Apogee™ İş Akışı Entegrasyonu: Müşterilerin alıştıkları tek bir kullanıcı 
arabirim üzerinden bir ya da daha fazla Fiery Driven dijital baskı cihazı ile işleri yönetmesine ve bunlara iş göndermesine olanak 
sağlamak amacıyla Fiery JDF teknolojisini kullanır.

Cost Accounting Integration'a Hazır: Fiery sunucularla işleme alınan baskılar için doğru iş muhasebesi verileri sunarak 
zamandan tasarruf sağlar ve hataları önler. Baskı akışına, otomatik olarak durdurulup herhangi bir üçüncü şahıs muhasebe 
sistemine gönderilebilecek şekilde maliyet verileri ekler ve elle veri girilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

İş Maliyeti Takibi: Yazdırma işi dahilindeki hesaplama bilgisini kaydetmek için yazdırma sürücüsünü yapılandırır.

Fiery API: Müşterinin; Windows®, Mac OS, iOS ve Android de dahil olmak üzere çeşitli masaüstü ve mobil platformlarda belirli 
iş gereksinimlerine yönelik olarak Fiery sunucusu ile entegre edilen benzersiz uygulamaları ve araçları hızlıca geliştirmesine 
olanak sağlar.

System Update: EFI güncelleme sunucusuna internet üzerinden düzenli olarak bağlanarak ve güncellemeleri otomatik olarak 
indirerek Fiery sunucuyu güncel tutar. Yönetici güncelleme işlemini manüel olarak da başlatabilir.

Fiery Clone aracı: Fiery tümleşik sunucuların yanı sıra, Fiery System 10 sunucuları ve önceki sürümler Fiery Clone aracını kullanır. 
Fiery sisteminin tamamını bir görüntü dosyasına kopyalayarak bir sistem bozulması veya sabit disk hatası durumunda kolay ve 
hızlı kurtarma olanağı sağlar.

Fiery System Restore: Hızlı kurtarma işlemleri için yöneticilerin Fiery sunucusunu yedeklemelerini sağlar. WebTools veya 
Fiery QuickTouch kullanılarak programlanabilen otomatik bir yedekleme işlemi sunar. Fiery sunucusu, yerel sabit diskte 
veya önyüklenebilir bir USB depolama cihazında depolanan görüntülerden geri yüklenebilir. Buna ek olarak, yöneticiler Fiery 
ortam setindeki DVD1'i kullanarak sunucuyu bir fabrika varsayılan ayar görüntüsüne geri yükleyebilirler.

Fiery Installer Builder: USB bağlantı noktasını veya bir ağ kurulumunu kullanarak yazılımı Fiery sunucusuna tekrar kurmak için 
eksiksiz bir Fiery yazılımının ve işletim sistemi görüntüsünün indirilmesini yönetir. 

Bağlantı noktası engelleme: Belirlenen bağlantı noktalarını kullanarak Fiery sunucuya kısıtlı erişim yapılandırması sağlayarak 
güvenliği arttırır.

Güvenli yazdırma: Bir belgeyi yazdırmadan Fiery sunucusunda işe özgü bir şifre isteyerek özel belgelerin görüntülenmesini önler.

Güvenli silme: Fiery sabit sürücüde 168 bit emniyetli güvenlik standartlarını karşılar ve bunların ötesine geçer. Çalışmadığı süre 
boyunca güvenli silme görevlerini planlayarak Fiery sistem performansını geliştirir.

IPv6 Desteği: İnternet Protokolünün en yeni revizyonuna yönelik sağladığı destek ile BT standartlarına uyar.

SSL Support (IPP/LDAP/HTTP/SMTP): İnternet üzerinden istemci ile Fiery sunucu arasındaki veri aktarımı için güvenli bir 
bağlantı oluşturur; özel belgeleri aktarmak için SSL protokolünü kullanır.

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

