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Gerenciamento de cores especiais
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Controle completo da cor de marca.
As empresas sabem que proteger as cores da marca é essencial para manter 

a identidade corporativa. Com o Fiery® Spot Pro, os clientes têm a certeza de que as 

cores da marca sempre serão reproduzidas corretamente. As ferramentas integradas 

permitem que você gerencie e edite facilmente bibliotecas de cores especiais, 

garanta a conformidade com padrões de cores e utilize ferramentas para ter uma 

colaboração perfeita com designers.

Trabalhe de forma integrada 
com os designers
• Exporte/importe bibliotecas de cores especiais no 

Adobe® Swatch Exchange (.ase) ou Color Exchange 
Format (.cxf), permitindo que os provedores 
e designers de serviços de impressão trabalhem 
com o conjunto de cores de mesmo nome.

• Simplifi que o gerenciamento de cores especiais em 
um fl uxo de trabalho de produção usando um alias 
de cores especiais*

Gerenciamento de cores 
especiais simplifi cado
• Crie novas cores especiais e grupos de cores 

especiais personalizados com rapidez e facilidade

• Aplique edições de cores especiais a vários perfi s 
de mídia simultaneamente

• Crie livros de amostras personalizados para ajustar 
ao tamanho de página desejado

• Pesquise por cores especiais em todas as
bibliotecas disponíveis

Compartilhe uma biblioteca de cores especiais comum com os 
designers Esquerda: Adobe InDesign®. Direita: Fiery Spot Pro.

Aplique edições de cores especiais a vários perfis de saída.
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Ferramentas efi cientes para 
personalizar cores especiais
• Edite cores especiais no dispositivo CMYK ou em 

espaços de cores independentes de dispositivo 
(L*a*b ou L*c*h)

• Otimize cores especiais usando um espectrofotômetro 
(não é preciso ter uma licença do Fiery Color 
Profi ler Suite)

• Editar tonalidades de cores especiais*

Mantenha facilmente 
a conformidade com os
padrões de cor
• Veja avisos de gamut em toda uma biblioteca 

de cores especiais ou no nível individual de 
cores especiais

• Personalize a tolerância e o padrão Delta E para 
atender às suas necessidades de produção 

Edite cores especiais no espaço de cores desejado.
Use o editor visual de cores para refinar as cores especiais.

Personalize os avisos de gamut e o padrão Delta E.

*É preciso ter o software Fiery FS400/FS400 Pro



EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fl uxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplifi cam todo o processo de produção,
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi .com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

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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Obter o Spot Pro
O Fiery Spot Pro vem com o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package 
e o Fiery ColorRight Package. Esses conjuntos de ferramentas de impressão profi ssional ajudam a reduzir 
o desperdício de impressões e a garantir que o que você vê é o que você imprime. O pacote apropriado para 
o servidor Fiery pode ser adquirido em um revendedor Fiery ou em estore.efi .com.

Requisitos:

• Fiery Command WorkStation™ 6.4 ou mais recente

• Uma licença para um dos seguintes pacotes de software:

– Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition para servidores externos Fiery com o software FS200 Pro, 
FS300 Pro ou FS350 Pro

– Fiery Graphic Arts Pro Package para servidores externos Fiery com o software FS400 Pro

– Fiery ColorRight Package para servidores integrados Fiery com o software FS400

Teste o Spot Pro gratuitamente
Solicite uma versão de avaliação gratuita do Fiery Spot Pro como parte dos pacotes de software opcionais:

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition: www.efi .com/gappe

• Fiery Graphic Arts Pro Package: www.efi .com/gapro

• Fiery ColorRight Package: em breve


