Perguntas de qualificação:
Controlador de cores Fiery E-27B
Para impressoras RICOH Pro C5300

Se você responder “Sim” a qualquer uma dessas 9 perguntas, adicionar o controlador
de cores E-27B à impressora Ricoh em um ambiente de escritório ou empresarial
pode melhorar a qualidade dos documentos impressos, tornar os funcionários mais
produtivos, reduzir os custos de impressão internos e economizar com despesas de
impressão terceirizadas.
1. Sua empresa tem um departamento de marketing interno?

Sim

Não

Sim

Não

Com o servidor Fiery, o departamento de marketing pode imprimir internamente
documentos coloridos de alta qualidade com um tempo de resposta muito
rápido. Você economiza tempo e dinheiro em terceirização, ganha flexibilidade
para alterar ou personalizar documentos sob demanda e imprime apenas o que
é necessário de forma econômica.

2. Você imprime arquivos grandes com muitos gráficos ou um grande
volume de trabalhos pequenos?
O servidor Fiery imprime rapidamente documentos complexos, como arquivos
repletos de gráficos do Microsoft PowerPoint e Adobe PDF. Em escritórios
atarefados que precisam imprimir diversos arquivos, a tecnologia Fiery processa
um arquivo enquanto imprime outro para reduzir o tempo de espera.
®

®

®
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3. Você usa aplicativos do Adobe Creative Suite, como InDesign,
Illustrator ou Photoshop?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Os profissionais que usam esses aplicativos geralmente criam arquivos de
impressão mais complexos e precisam atender a requisitos de cores específicos.
O servidor Fiery garante que os documentos finalizados tenham cores precisas
e representem corretamente a intenção do designer, especialmente para
elementos técnicos como impressões sobrepostas e transparências.

4. Você precisa reproduzir fielmente cores de logotipos de empresas ou
cores corporativas?
Um servidor Fiery fornece a cor mais precisa para materiais de marca,
como apresentações de clientes, com cores específicas, como PANTONE.
Com o Fiery Spot-On, você cria e edita cores especiais personalizadas.

5. Para você, é importante manter a consistência das cores em todo
o documento?
Para documentos com muitas imagens ou gráficos, como propostas financeiras
ou imobiliárias, a tecnologia de cores Fiery garante cores excelentes em fotos
e tons de pele. As ferramentas opcionais proporcionam edição visual de cores
e imagens, como remoção de olhos vermelhos. Para funções de cor avançadas,
como a criação de perfis e calibragem de cores, escolha o Fiery Color Profiler
Suite opcional com um espectrofotômetro ES-2000.

6. Deseja simplificar o envio de trabalhos de impressão?
As predefinições do Fiery (padrão) ou as impressoras virtuais (opcionais)
reduzem custos e o desperdício de impressões, oferecendo aos funcionários
a capacidade de imprimir com confiança exatamente o que eles desejam na
primeira tentativa, usando o simples comando Arquivo > Imprimir em aplicativos
como o Microsoft Office ou Adobe Creative Suite. Os usuários desfrutam de uma
interface consistente, independentemente de estarem usando o Fiery Driver
ou a Fiery Command WorkStation em clientes Mac ou Windows.

7. Você tem interesse em personalizar as comunicações internamente?
A personalização é um forma comprovada de aumentar o impacto de todos
os tipos de documentos, como convites para eventos, crachás ou comunicações
com os clientes. O Fiery FreeForm Create é um aplicativo gratuito que permite
criar facilmente documentos com texto, imagens ou até códigos de barras
personalizados.

8. Você precisa cumprir o protocolo de segurança ou backup de dados
da sua organização?
O servidor Fiery oferece perfis de segurança predefinidos com base em diferentes
níveis de risco ou ameaça, além de criptografia de usuário e métodos avançados
de autenticação. É fácil agendar backups automatizados ou restaurar a partir de
um backup anterior do sistema.
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9. Você precisa rastrear impressões para fins contábeis?

Sim

Não

O registro de tarefas no servidor Fiery rastreia o número de impressões
coloridas ou somente em preto de cada trabalho, juntamente com todos os
outros atributos. Além disso, o servidor Fiery pode ser integrado a softwares
de contabilidade de custos, como Equitrac ou PaperCut.

Para obter mais informações, acesse a página da RICOH Pro C5300 em:
fiery.efi.com/ricoh/Pro-C5300-Series

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.

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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