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Visão geral da Fiery Command WorkStation 
 

A Fiery® Command WorkStation®, interface 
de gerenciamento de trabalhos de impressão 
para servidores Fiery, torna a impressão mais 
produtiva e eficiente. Ela centraliza 
o gerenciamento de trabalhos, conecta-se 
a todos os servidores Fiery na rede e aumenta 
a produtividade. A interface intuitiva simplifica 
o gerenciamento de trabalhos, mesmo para 
usuários inexperientes.  

Ela é totalmente compatível com as 
plataformas Apple® macOS® e Microsoft® 

Windows®, proporcionando as mesmas 
funcionalidades e aparência em todas as 
plataformas de computação. Uma conexão 
remota totalmente funcional com um 
servidor Fiery oferece os mesmos resultados 
de qualidade de uma conexão local para 
administração do servidor. As atualizações 
da Fiery Command WorkStation 6.5 também facilitam o uso dos servidores Fiery executando o FS100 e versões 
mais recentes, assim como o Fiery XF 7 e versões mais recentes. 

Faça o download da versão 6.5 da Command WorkStation em www.efi.com/CWS. 

Sobre esta versão 

A versão 6.5 apresenta uma variedade de novas funções de produtividade, gerenciamento, cor e imagem 
e conexão que tornam a Fiery Command WorkStation mais eficiente do que nunca. 

Fiery Command WorkStation Package 6.5 

A Fiery Command WorkStation 6.5 faz parte do Fiery Command WorkStation Package. O download e o processo 
de instalação deste pacote são feitos pelo Fiery Software Manager. 

O pacote inclui: 

Fiery Command WorkStation 

Centraliza o gerenciamento de trabalhos ao controlar qualquer impressora de folhas soltas, impressoras jato de 
tinta de grandes e supergrandes formatos ou de alta velocidade com o sistema Fiery Driven™ para melhorar 
a produtividade em tempo real. 

A Fiery Command WorkStation 6.5 inclui os seguintes softwares de preparo opcionais para usuários de 
impressoras de folhas soltas: Fiery Impose, Fiery Compose e Fiery JobMaster™; assim como os seguintes 
softwares de pré-impressão: Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package1, 
Fiery ColorRight Package1, Fiery Automation Package1 e Fiery Productivity Package. 

Fiery Hot Folders – apenas para impressoras de folha solta e jato de tinta 

Automatiza processos de envio de trabalhos com tarefas repetitivas para usuários de impressoras de folhas soltas, 
economizando tempo e reduzindo erros de impressão com uma simples operação de arrastar e soltar. 

1 Disponível somente nos servidores Fiery FS400/FS400 Pro.  

http://www.efi.com/CWS
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Fiery Software Uninstaller – somente macOS 

Remove facilmente aplicativos Fiery (Fiery Command WorkStation, Fiery Color Profiler Suite, Fiery Remote Scan 
e Fiery Language Package), impressoras Fiery Driven e arquivos/drivers de impressão associados em clientes macOS. 

Software de fluxo de trabalho Fiery no Fiery Software Manager 

Além do Command WorkStation Package, o Fiery Software 
Manager também permite a instalação dos seguintes aplicativos 
Fiery: 

Fiery FreeForm Create – somente impressoras de folhas soltas 

Crie trabalhos personalizados com a tecnologia de VDP Fiery 
FreeForm. Adicione facilmente elementos variáveis, como texto, 
imagens e códigos de barras aos arquivos existentes. 

Fiery Remote Scan – somente impressoras de folhas soltas 

Esse aplicativo permite aos usuários acessar trabalhos de 
digitalização e sincronizar automaticamente caixas de correio de 
digitalização com um computador de mesa do usuário.  

Fiery JobFlow – somente para Windows 

O Fiery JobFlowTM automatiza o fluxo de trabalho de pré-
impressão para simplificar o processamento e a impressão de 
tarefas. Comece com o Fiery JobFlow Base gratuito para gerenciar 
fluxos de trabalho, inclusive conversão de PDF, Fiery Preflight1, 
aprimoramento de imagens2, imposição de documentos3 e opções 
flexíveis para envio, arquivamento e impressão de trabalhos. 
Atualize para a versão paga do Fiery JobFlow para acrescentar mais 
inteligência com fluxos de trabalho baseados em regras, preflight 
avançado e edição de PDF com a tecnologia Enfocus PitStop; 
e processo de aprovação baseado em nuvem do JobFlow para 
proporcionar o máximo de eficiência. 

Fiery Color Profiler Suite 

O software de gerenciamento de cores Fiery Color Profiler Suite oferece funções integradas de gerenciamento de 
cores e controle de qualidade para sistemas de impressão. O software amplia os recursos de cores das impressoras 
Fiery Driven com as mais avançadas ferramentas de gerenciamento de cores disponíveis para criação de perfis, 
inspeção, edição e garantia de qualidade das cores. As funções modulares garantem a precisão e a consistência de 
cores em aplicativos de design, produção de impressão e de escritório para todos os tipos de substratos, 
aumentando a produtividade e o retorno sobre o investimento. 

Fiery Integration Package – somente clientes Windows e impressoras jato de tinta de alta velocidade e de 
folhas soltas 

O Fiery Integration Package inclui o Fiery JDF e a Fiery API. É um aplicativo para Windows que pode atualizar 
servidores Fiery baseados em Windows e Linux. Os usuários devem selecionar a opção “Exibir recursos adicionais” 
nas preferências do Fiery Software Manager para ver o Fiery Integration Package e baixá-lo. 

Fiery Language Package – Somente impressoras de folhas soltas 

Instale pacotes de idiomas adicionais no servidor Fiery para exibir uma interface totalmente traduzida na 
Command WorkStation.  
1 É preciso ter o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package ou o Fiery Automation Package 
2 É preciso ter o Fiery Image Enhance Visual Editor 
3 É preciso ter o Fiery Impose 

 

Fiery Software Manager 
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Especificações do Fiery Command WorkStation Package 
 

A Fiery Command WorkStation 6.5 e o Fiery Hot Folders podem ser conectados a: 

Servidores Fiery com o software de sistema Fiery:  

− FS100/100 Pro, FS150/150 Pro, FS200/FS200 Pro, FS300/FS300 Pro, FS350/350 Pro e FS400/FS400 Pro 

− Fiery XF 7 e versões mais recentes 

Para computadores clientes, os requisitos para instalar a Fiery Command WorkStation e o Fiery Hot Folders são: 

Clientes macOS: 

− macOS X 10.13 e versões mais recentes 

− Recomendável 4 GB de RAM ou mais 

− 7 GB de espaço disponível no disco rígido 

− Resolução de vídeo mínima:  

o Para usuários de impressoras de folhas soltas: 1280 x 1024 

o Para usuários de impressoras de grandes e supergrandes formatos: 1600 x 900 

Clientes Windows: 

− Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (atualização de abril de 2014) e Windows 10 de 64 bits e versões mais 
recentes 

− Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (atualização de abril de 2014) e 2016 de 64 bits 

− Microsoft Windows Server 2019 

− Processador Intel® Core™ i3 ou superior 

− 4 GB ou mais de RAM 

− 16 GB de espaço disponível no disco rígido 

− Resolução de vídeo mínima:  

o Para usuários de impressoras de folhas soltas: 1280 x 1024 

o Para usuários de impressoras de grandes e supergrandes formatos: 1600 x 900 

 
 
Observe que Fiery Command WorkStation 6.0 e versões mais recentes, Fiery Hot Folders e Fiery Remote Scan não se 
conectam a servidores Fiery com o Fiery System 10 e versões anteriores ou servidores Fiery Central. Para se conectarem 
a esses sistemas, os usuários devem instalar a Fiery Command WorkStation 5.8 (para Fiery System 9 e versões anteriores) 
ou 6.4 (para Fiery System 10 e versões anteriores). Saiba como fazer o downgrade da versão 6.x para a versão 5.8 em 
fiery.efi.com/cws58-reinstall-help.  

 
  

http://fiery.efi.com/cws58-reinstall-help
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Visão geral dos novos recursos  
 

Para continuar a tradição de oferecer um novo valor aos usuários do Fiery, a versão 6.5 oferece uma gama de novos 
recursos em todas as áreas de inovação do Fiery, incluindo produtividade, cor e imagem, gerenciamento e conexão. 

Os novos recursos desta versão:  

• Oferecem aprimoramentos valiosos para gerenciar trabalhos com mais eficiência 

• Proporcionam mais controle para previsão e reprodução precisas de cores especiais  

• Contam com ferramentas que permitem um gerenciamento de trabalho mais rápido e fácil 

• Garantem acesso mais rápido para conhecer as novidades e acessar a documentação do Fiery 

Novos recursos na Fiery Command WorkStation 6.5  

Produtividade Cor e imagem Gerenciamento Conexão 

− Suporte à roda de 
rolagem do mouse* 

− Multitarefas de preparo 
com a Fiery Command 
WorkStation 

 

− Fiery ImageViewer1 

− Substituição de cores  
por cores especiais (para 
servidores FS350/FS350 Pro 
e mais recentes) 

− Visualize substituições de cores 
na prova virtual em monitor 
(para servidores FS350/FS350 
Pro e mais novos) 

− Melhorias na facilidade de uso 

− Curvas de cores locais (para 
servidores FS400/FS400 Pro) 

− Fiery Spot Pro2 

− Ativação do Spot Pro para 
servidores FS200 Pro/FS300 
Pro/FS350 Pro 

− Propriedades da tarefa para 
fluxos de trabalho de 
impressão 

− Compatível com o ES-3000** 

 

− Etiquetas 

− Painéis recolhíveis* 

− Fiery JobMaster 

− Ajuste de 
espaçamento de 
linha 

− Fiery Compose  

− Licenças de 
avaliação 
gratuitas por  
30 dias 

 

− Documentação de 
ajuda específica do 
Fiery 

− Janela O que há de 
novo* 

− Suporte à assinatura 
do Adobe Acrobat 
DC** 

 

 

* Recursos para todos os usuários da Fiery Command WorkStation, incluindo impressoras de folhas soltas, de grandes e supergrandes 
formatos e jato de tinta de alta velocidade 

** Novo recurso do Fiery Command WorkStation Package 6.5.0.292 

Observação: os recursos variam de acordo com o modelo do dispositivo. Consulte a matriz de recursos ou a ficha de 
informações do produto individual para saber exatamente quais recursos estão disponíveis.  

1 Disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight 
Package e Fiery Productivity Package 

2 Disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package e Fiery ColorRight Package  
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Produtividade 

Suporte à roda de rolagem do mouse 

Os usuários podem navegar e definir os parâmetros do trabalho mais rapidamente com suporte completo à roda de 
rolagem do mouse, inclusive nas Propriedades do trabalho. Esse recurso funciona em todas as janelas da Command 
WorkStation e pode ser usado em todos os sistemas operacionais compatíveis pela Fiery Command WorkStation 6.5. 

Multitarefas de preparo com a Fiery Command WorkStation 

O Fiery Impose, Fiery Compose e Fiery JobMaster agora interagem com a Fiery Command WorkStation de uma 
maneira mais flexível. O suporte para multitarefa significa que é possível trabalhar em trabalhos na Command 
WorkStation enquanto há um outro aberto no Fiery Impose, Fiery Compose ou Fiery JobMaster.  

Em outras palavras, esse recurso permite que você lide com trabalhos urgentes enquanto prepara outro que 
pode levar mais tempo para ser preparado.  

A janela do Fiery Preview não oferece essa funcionalidade multitarefa. Portanto, esse recurso não está disponível 
ao abrir aplicativos de preparo do Fiery nessa janela. 

Esse recurso está disponível apenas para servidores Fiery que controlam impressoras de folhas soltas. 

 

Realize diferentes tarefas enquanto usa aplicativos de preparo do Fiery 
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Cor e imagem 

Fiery ImageViewer — novos recursos 

Estes novos recursos do Fiery ImageViewer 4.3 ajudam a melhorar a experiência do usuário ao exibir ou aplicar 
substituições de cores, além de aprimorar a usabilidade geral.  

IMPORTANTE: versões específicas do software Fiery e pacotes opcionais são necessários para os seguintes novos 
recursos. Consulte a tabela na página 6 para ver todos os detalhes.  

 

Substituição de cores especiais 

Os usuários podem selecionar uma cor especial para substituir cores. Os usuários 
podem acessar cores especiais contidas nas bibliotecas do Fiery Spot-On ou 
Fiery Spot Pro. Uma função de pesquisa prática ajuda a localizar rapidamente a cor 
especial desejada.  

Essa é uma maneira fácil de editar cores especiais na edição de última hora, 
pois não é necessário voltar para a etapa de pré-impressão nem 
é preciso  
acessar o Spot-On/Spot Pro separadamente.  

 

Veja substituições de cores em provas virtuais em monitor 

As substituições de cores são exibidas quando uma prova virtual em monitor é exportada a partir do 
ImageViewer. Isso permite que os usuários mostrem aos clientes uma visão precisa de como o arquivo 
impresso ficará.  

 

Curvas de cor locais 

Os usuários do FS400/FS400 Pro podem aplicar edições de 
curva a uma região especificamente selecionada da página. 
Essa ação proporciona uma maior precisão para edições 
em cores e permite que os usuários façam edições muito 
específicas sem precisar voltar ao designer ou à etapa de 
pré-impressão.  

 

 

  

Use a função de pesquisa para 
encontrar cores especiais para 

substituição de cores 

As edições da curva de cores podem ser 
aplicadas a uma área específica da página. 
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Melhorias na facilidade de uso 

Dois novos aprimoramentos de usabilidade ajudam a melhorar 
a experiência do usuário no ImageViewer. 

Gerenciamento de predefinições no ImageViewer: ficou mais 
fácil encontrar e editar predefinições existentes. Os usuários 
podem substituir as predefinições existentes se for preciso 
atualizar as configurações. Além disso, o menu suspenso de 
predefinições foi movido para o canto superior direito da janela 
do ImageViewer (anteriormente, estava na janela Ajuste de cores).  

Observação: as predefinições do ImageViewer podem incluir não 
apenas edições da curva de cores, mas também substituições de 
cores no nível da página (apenas no FS350 e em servidores mais 
recentes). As substituições de cores locais não podem ser 
incluídas como parte de uma predefinição.  

 

 

 

 

Aprimoramentos do painel de edição: todas as funções de substituição 
de cores estão localizadas em um único painel na interface do usuário 
do ImageViewer. Os controles de cores ficaram mais intuitivos e mais 
fáceis de usar.  

 

Esse recurso está disponível apenas para servidores Fiery que controlam 
impressoras de folhas soltas 

  

O menu suspenso Predefinições está 
agora na parte superior da janela 

Todas as funções de substituição 
de cores agora estão localizadas 

em um único painel 
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Fiery Spot Pro — novos recursos 

Os novos recursos do Fiery Spot Pro são oferecidos a um novo conjunto de usuários e também permitem que os 
usuários tenham mais controle sobre as propriedades da tarefa para as funções de impressão.  

IMPORTANTE: versões específicas do software Fiery e pacotes opcionais são necessários para os seguintes novos 
recursos. Consulte a tabela na página 6 para ver todos os detalhes. 

 

Servidores Spot Pro para Fiery FS200 Pro, FS300 Pro e FS350 Pro 

Usuários com uma licença ativa do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition têm a opção de usar 
o Fiery Spot Pro em vez do Fiery Spot-On para o gerenciamento de cores especiais. Os usuários serão 
orientados a instalar a versão mais recente da API do Fiery (se necessário) no servidor Fiery para usar 
o Spot Pro.  

 

Propriedades da tarefa para fluxos de trabalho de impressão 

Os usuários podem personalizar as propriedades da tarefa para 
funções de impressão, como imprimir um livro de amostras. Agora 
eles também podem personalizar atributos, como escolher perfil de 
saída, tipo de mídia e bandeja e selecionar entradas do Paper Catalog.  

Esse recurso está disponível apenas para servidores Fiery que controlam 
impressoras de folhas soltas. 

 

 

 

Compatibilidade com o EFI ES-3000 – novidade na versão 6.5.0.292 

A compatibilidade com o instrumento de medição EFI ES-3000 está 
disponível no Fiery Calibrator, Fiery Spot Pro e Fiery Spot-On, além do 
recurso de simulação de papel na Fiery Command WorkStation. Com base 
no sucesso da tecnologia do EFI ES-2000, o ES-3000 faz medições de 
varredura única nos modos M1 e M2*, fornecendo leituras de medições 
mais rápidas e precisas. 

A compatibilidade com o instrumento de medição EFI ES-3000 na Fiery 
Command WorkStation para servidores Fiery existentes é viabilizada pela 
emulação do EFI ES-2000. Os usuários devem selecionar a entrada de 
menu “EFI ES-2000” na interface do usuário no Fiery Calibrator, no Fiery 
Spot Pro, no Fiery Spot-On e nos recursos de simulação de papel da Fiery 
Command WorkStation. Observe que o ES-3000 opera com todos os 
benefícios desse novo dispositivo de medição, além de emular o ES-2000 
em termos de compatibilidade do instrumento. 

O Fiery Color Profiler Suite 5.3.1.12 e versões posteriores têm suporte 
nativo para o EFI ES-3000.  

*Quando a seleção do modo de medição está disponível. 

Esse recurso está disponível apenas para servidores Fiery que controlam impressoras de folhas soltas. 

Edite as propriedades da tarefa para as 
funções de impressão no Spot Pro 

ES-3000 usado com a emulação do ES-2000 
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Gerenciamento 

Etiquetas 

As etiquetas de trabalhos oferecem aos usuários uma maneira eficiente e flexível de organizar trabalhos além dos 
atributos regulares. Os operadores podem criar "etiquetas" codificadas por cores para qualquer atributo 
personalizado do trabalho, como prioridade, nome do cliente, operador, tipo de acabamento em processo 
separado e muito mais. Esse recurso permite que as gráficas conectem os fluxos do Fiery a fluxos e processos de 
outros fornecedores, além de facilitar o gerenciamento e a identificação de trabalhos. 

As etiquetas podem melhorar a eficiência da produção de 
impressão, oferecendo benefícios como: 

1. Visibilidade de quantos trabalhos prioritários aguardam 
impressão, o que pode aumentar a precisão do 
agendamento e da previsão  

2. Informações sobre quem é o proprietário do trabalho ou 
para qual empresa ele está sendo impresso, podendo 
acelerar as comunicações em caso de consultas 

3. A capacidade de identificar facilmente um lote de trabalhos 
com requisitos de acabamento semelhantes  

4. O acesso mais rápido à carga de trabalho real por operador 
pode ajudar a distribuir os trabalhos de maneira mais econômica 

Os operadores podem: 

1. Definir até 50 etiquetas personalizadas  

2. Atribuir 1 de 8 cores a uma determinada etiqueta  

3. Atribuir até 5 etiquetas a um único trabalho 

4. Atribuir uma etiqueta a vários trabalhos selecionados 

5. Visualizar, filtrar e classificar de acordo com as etiquetas  

6. Criar, editar e gerenciar etiquetas com facilidade 

As 10 principais etiquetas por servidor estão listadas em um item de 
menu recolhível no painel Servidor. Clique em uma etiqueta 
específica no painel Servidor para criar uma exibição personalizada, 
visualizando rapidamente apenas os trabalhos com essa etiqueta na Lista de trabalhos.  

Esse recurso está disponível apenas para servidores Fiery em impressoras de folhas soltas. 

Painéis recolhíveis  

Os usuários agora podem recolher os painéis Servidor e Resumo do 
trabalho para ter mais espaço na área Lista de trabalhos. Enquanto os 
painéis estão recolhidos, os usuários ainda podem navegar para diferentes 
filas de impressão e ver o Monitor de integridade do Fiery. Os painéis são 
facilmente expandidos com um único clique nos ícones de seta dupla, 
localizados na barra inferior da janela principal da Fiery Command 
WorkStation.   

Gerenciar etiquetas e janelas de etiquetas 

Filtrar os trabalhos por prioridade 

Centro de tarefas com 
painéis recolhidos 
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Fiery JobMaster  

Ajuste de espaçamento de linha 

O Fiery JobMaster inclui uma nova configuração 
para definir o espaçamento entre linhas de texto nas 
orelhas, nos separadores de borda de sangramento 
e na numeração. Isso permite que um usuário ajuste 
até 3 linhas de texto em um separador, mantendo 
um tamanho de fonte legível.  

Esse recurso está disponível apenas para servidores 
Fiery que controlam impressoras de folhas soltas. 

 
 
 
 
 

Fiery Compose  

Licenças de avaliação gratuitas por 30 dias 

Os usuários do Fiery podem testar o Fiery Compose gratuitamente antes de comprá-lo. A licença de avaliação de 
30 dias pode ser solicitada neste site. Com o Fiery Compose, os usuários gerenciam separadores, especificam 
seleções de mídia e atribuem vários requisitos de acabamento. 

 

 

 

 

  

Ajuste de espaçamento de linha no JobMaster 

A licença de avaliação gratuita de 30 dias pode ser solicitada em efi.com/compose 

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-compose/overview/
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Conexão 

Documentação de ajuda específica do Fiery 

Os usuários podem obter acesso direto a todos os manuais do usuário para 
seus tipos de servidor Fiery específicos no menu Ajuda. A documentação 
online aparece no menu Ajuda, nomeada de acordo com os nomes dos 
servidores Fiery dos usuários. Os manuais são exibidos automaticamente 
no mesmo idioma da Fiery Command WorkStation ou em inglês, quando 
não houver correspondência de idioma.  

Esse recurso está disponível apenas para servidores Fiery que controlam 
impressoras de folhas soltas. 

Janela O que há de novo  

Após uma atualização de versão, a Fiery Command WorkStation exibe 
a janela pop-up "O que há de novo", onde é possível ver e aprender mais 
facilmente sobre os novos recursos e funcionalidades da versão  
recém-instalada. Essa janela é exibida a cada inicialização da Command 
WorkStation, mas pode ser desativada na caixa de seleção "Não mostrar 
novamente". A janela pop-up "O que há de novo" pode ser aberta  
a qualquer momento no menu Ajuda. 

 

 

 

 

 

Suporte à assinatura do Adobe Acrobat DC – novidade na versão 6.5.0.292 

A Fiery Command WorkStation agora aceita o uso de assinaturas 
pessoais/de propriedade individual do Adobe® Acrobat® DC instalado 
em um computador cliente, para uso com o recurso “Editar no Acrobat” 
no Fiery Impose, Fiery Compose e Fiery JobMaster, permitindo que os 
usuários acessem os recursos de edição mais recentes do Acrobat PDF 
diretamente dos aplicativos de preparo do Fiery. 

Observação: para usar o Acrobat no Fiery Impose, Fiery Compose ou 
Fiery JobMaster, é necessário instalar apenas uma instância do Acrobat 
DC no computador cliente. Além disso, verifique se outras versões do 
Acrobat não estão instaladas no mesmo computador cliente.   

Documentação online específica do Fiery 

Janela pop-up "O que há de novo" ao 
iniciar a Fiery Command WorkStation 6.5 

Recurso “Editar no Acrobat” nos 
produtos de preparo do Fiery 
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Funcionalidade removida ou modificada 

Atualização dos filtros do Hot Folders 

Os arquivos EPS e PS não são mais convertidos para PDF usando o Hot Folders. Essa etapa intermediária não é mais 
necessária antes do envio desses tipos de arquivo para o servidor Fiery. Os arquivos EPS e PS nativos podem ser 
enviados diretamente ao servidor para processamento, basta importar os arquivos para a Command WorkStation.  

Esse recurso está disponível apenas para servidores Fiery que controlam impressoras de folhas soltas. 
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Recursos adicionais 

A lista a seguir apresenta recursos técnicos, de vendas e de treinamento para ajudá-lo a ampliar o seu 
conhecimento sobre a Fiery Command WorkStation, bem como produtos e aplicativos relacionados.  

Página da web principal da Fiery Command WorkStation efi.com/cws 

Download da Fiery Command WorkStation fiery.efi.com/cws 

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do  
Fiery Impose 

efi.com/impose 

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do  
Fiery JobMaster 

efi.com/jobmaster 

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do  
Fiery Compose 

efi.com/compose 

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do  
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition  
(FS200 Pro e versões posteriores) 

efi.com/gappe 

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do 
Fiery Graphic Arts Pro Package (FS400 Pro e versões 
posteriores) 

efi.com/gapro 

Solicitação de avaliação gratuita por 30 dias do  
Fiery JobFlow 

efi.com/jobflow 

Comparação entre as soluções de preparo Fiery 
(Fiery Impose, Compose e JobMaster) 

fiery.efi.com/makeready-comparison  

Download do Kit Fiery FreeForm e de arquivos de 
demonstração do FreeFrom Create 

efi.com/freeform  

Recursos de treinamento na Learning@EFI learning.efi.com  

EFI Communities https://communities.efi.com/s/ 

Documentação de ajuda da Fiery Command WorkStation http://help.efi.com/cwspackage/index.html 

 

 

 

 

http://efi.com/cws
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https://efi.com/gapro
http://efi.com/jobflow
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https://efi.com/freeform
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