
Comparação de produtos:
Fiery Spot Pro versus Fiery Spot-On 
A EFI™ oferece dois métodos para gerenciar cores especiais no front-end digital (DFE) Fiery®: 
o Fiery Spot Pro e o Fiery Spot-On™. Consulte a tabela para saber qual é a ferramenta mais 
adequada para suas necessidades de gerenciamento de cores especiais.

Fiery Spot-On: ferramenta padrão de gerenciamento de 
cores especiais

Disponibilidade: 

• Padrão em todos os servidores Fiery externos
• Padrão em muitos servidores integrados Fiery. Outros 

servidores podem precisar de um pacote opcional para 
ativar.

Fiery Spot Pro: recursos avançados de gerenciamento de 
cores especiais

Requisitos:

• Fiery Command WorkStation™ 6.8 ou mais recente
• Uma licença para um dos seguintes pacotes de software:

 −Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition para 
servidores externos com o software FS200 Pro, FS300 
Pro ou FS350 Pro
 −Fiery Graphic Arts Pro Package para servidores Fiery 
externos com o software FS400 Pro ou mais recente
 −Fiery ColorRight Package para servidores Fiery integrados 
com o software FS400 ou mais recente

Recurso Fiery Spot-On Fiery Spot Pro
Criar cores especiais personalizadas Sim Sim, mais fácil de criar

Crie novas bibliotecas de cores especiais Sim Sim

Bibliotecas padrão PANTONE, HKS, Toyo, DIC Sim Sim

Defina a prioridade do grupo de cores 
especiais

Sim Sim

Sobreposição composta para cores especiais Sim Sim

Visualize/imprima cores vizinhas Sim Sim

Capturar cores especiais com um 
espectrofotômetro

Sim Sim

Mapeamento para impressão em duas cores Sim Sim

Crie cores substitutas
Sim. Associe os valores CMYK/RGB a 
uma cor especial específica. 

Sim. Associe os valores CMYK/RGB ou 
uma cor especial nomeada a um alias 
de cor especial específica*

Importe/exporte bibliotecas de cores 
especiais

.icc .icc, .ase, .cxf

*É preciso ter o software Fiery FS400/FS400 Pro ou posterior
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Recurso Fiery Spot-On Fiery Spot Pro

Edite cores especiais
Dispositivo CMYK, CMYK+  
(gamut estendido)

Dispositivo CMYK, CMYK+  
(gamut estendido) e L*a*b/L*C*H

Altere as matizes de cores especiais Não disponível Sim*

Editar cores especiais em uma tarefa Não Sim*

Pesquise por cor especial
Visualize resultados de pesquisa com uma 
cor de cada vez. A pesquisa reconhece 
espaços/maiúsculas.

Veja os resultados da pesquisa em todas 
as bibliotecas. Não reconhece espaços/
maiúsculas.

Imprime livro de amostras
Imprime somente em mídia tamanho 
carta/A4.
Tamanho de amostra predefinido.

Escolha entre diferentes tamanhos de 
amostra e mídia de saída.

Otimize as cores especiais para um perfil Requer o Fiery Color Profiler Suite
Padrão (não é preciso ter uma licença do 
Fiery Color Profiler Suite)

Otimize todas as cores especiais em 
apenas uma etapa

Não Sim

Onde acessar Apenas no Centro de dispositivos
Centro de dispositivos, menu Servidor ou 
Centro de dispositivos

Visualize avisos de gamut
Apenas no nível individual de cores 
especiais

Visualize avisos de gamut para toda a 
biblioteca, bem como para cores especiais 
individuais

Tolerância de aviso de gamut Predefinido Personalizável

Padrão de verificação de gamut ΔE CIE76 ΔE 2000, ΔE CIE76, ΔE CMC, ΔE 94

Processamento de cores especiais do 
Fiery Edge™ Não Sim (usuário selecionável)

Saiba mais
Acesse as páginas abaixo para encontrar o pacote certo para seu servidor Fiery e solicitar a versão de avaliação gratuita de 30 dias, 
que inclui o Fiery Spot Pro:

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition:   www.efi.com/gappe
• Fiery Graphic Arts Pro Package:   www.efi.com/gappe
• Fiery ColorRight Package -  www.efi.com/colorright

*É preciso ter o software Fiery FS400/FS400 Pro ou posterior

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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Entendemos que você deseja tecnologias inovadoras para guiá-lo em sua jornada digital.  
Por isso gostamos tanto de promover a expansão dos seus negócios com um portfólio escalável 
de produtos, soluções, serviços, suporte e parcerias de ponta para a fabricação de sinalização, 
embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos, materiais de construção, impressão comercial 
e documentos personalizados com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais 
e software de fluxo de trabalho. Nosso compromisso inabalável é aumentar seus lucros, cortar 
custos, melhorar a produtividade e otimizar a eficiência — trabalho após trabalho, ano após ano.  
Estamos obcecados com o seu sucesso. E acreditamos realmente que temos as pessoas,  
a tecnologia e a experiência certas para ajudar a alcançar os seus objetivos de negócios.  
Acesse www.efi.com ou ligue para +55 11 2199-0100 para obter mais informações.
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