
VDP simples e gratuito
O Fiery FreeForm Create é um novo aplicativo visual para criação de VDP, gratuito e fácil 

de usar, que funciona em todos os servidores Fiery com tecnologia Fiery FreeForm™.

Fiery® FreeForm™ Create

Fiery ® Options Bundle
for the Xerox ® WorkCentre® 7800i Series      

 and 7970i Multifunction Printers

Personalize arquivos existentes de forma rápida e fácil gratuitamente, sem a necessidade de usar um software 

adicional de VDP. Adicione elementos variáveis, como texto, imagens e códigos de barras ou PDFs com apenas 

alguns cliques. É ideal para aplicativos como cartões de visita, envelopes, diplomas, calendários, cartões postais, 

livretos, mala direta, etiquetas, cartões de estacionamento e muito mais. Além disso, o acesso ao servidor Fiery não 

é obrigatório para usar o FreeForm Create. Isso pode dar mais autonomia para profissionais criativos e designers 

criar um layout personalizado para seus arquivos, que depois podem ser fornecidos para um provedor de serviços 

de impressão (PSP) ou centro de impressão da sala de impressão na fábrica em uma impressora Fiery Driven™. 

Acesse www.efi.com/freeformcreate para saber como inicar uma personalização gratuita 
hoje mesmo. 

http://www.efi.com/freeformcreate
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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 fluxo de trabalho abrangente e adequado a 
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam 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.

Características
 
Dois fluxos de trabalho estão disponíveis no FreeForm Create:

Fluxo de trabalho de dados variáveis

Adicione personalização a qualquer arquivo PDF com apenas alguns cliques.

• Interface de arrastar e soltar

• Crie arquivos de origem usando o aplicativo de design de sua preferência (Microsoft Word, Adobe InDesign, Microsoft Excel etc.)

• Campos variáveis podem ser texto, imagens ou códigos de barras

• Altere propriedades de campos variáveis, como fonte, tamanho, orientação, cor, alinhamento e muito mais

• Visualização de cada registro de dados variáveis e filtros por parâmetros como o nome mais longo ou o mais curto

Fluxo de trabalho de mesclagem de arquivos

Uma interface visual para mesclar documentos PDF mestres e variáveis.

• Ideal para usuários do Enhanced FreeForm (através das Propriedades da tarefa da Fiery Command WorkStation) que gostariam de 
mesclar documentos mestres e variáveis de uma maneira mais simples.

• Crie arquivos de origem usando o aplicativo de design de sua preferência (Microsoft Word, Adobe InDesign, Microsoft Excel, etc.)

• Visualização de cada registro de dados variáveis

Especificações
Para imprimir arquivos com o FreeForm Create (PSPs e em fábricas):

• Servidor Fiery (externo ou integrado) com o System 10 ou software mais recente

• A Fiery API deve ser instalada no servidor Fiery (encontre instruções de instalação aqui)

Para usar o aplicativo FreeForm Create (PSPs, na fábrica, designers, pessoas criativas, profissionais de 
marketing etc.):

• Veja as especificações do cliente FreeForm Create

http://www.efi.com
http://www.efi.com
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/
http://fiery.efi.com/ffc-help-specs

