
Fiery® JobExpert
Especialista integrado para impressão de alta qualidade

Disponível nos novos servidores externos Fiery com o software 
FS400 Pro
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Desafios que 
os operadores 
enfrentam hoje
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O Fiery JobExpert 
é a solução



O que é o Fiery JobExpert?
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Seu especialista interno para otimizar 
a impressão

O Fiery JobExpert é uma tecnologia 
inovadora que analisa os PDFs de entrada 
e escolhe dinamicamente as configurações 
de impressão ideais para alcançar a mais 
alta qualidade e otimizar o tempo de 
produção



Como funciona?
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1. Analise cada trabalho de impressão PDF 
em detalhes 

2. Defina automaticamente as Configurações 
de trabalho ideais do Fiery

3. Processe eficientemente cada trabalho para 
alcançar a melhor qualidade de impressão 
possível



Benefícios do uso do Fiery JobExpert
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• Maior qualidade de impressão
• Processamento mais rápido
• Permite que operadores com menos 

experiência executem trabalhos 
corretamente logo na primeira vez

• Reduz o tempo de configuração
• Diminui o desperdício
• Desfaz se necessário



Fiery JobExpert
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Veja um resumo das configurações otimizadas para o trabalho



Visualize otimizações do trabalho
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Visualize elementos que exigem que configurações 
específicas sejam ativadas



Exemplos

9



Respeitar perfis ICC incorporados
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• O Fiery JobExpert detecta
– Perfis ICC incorporados e intenção 

de saída de PDF 

• Problema potencial
– Deslocamentos de cor para 

elementos com perfis 
incorporados

• O Fiery JobExpert permite
– O uso de perfis incorporados 

de origem RGB e CMYK
Sem o 

JobExpert
Com o 

JobExpert



Imprima corretamente as transparências
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• O Fiery JobExpert detecta
– Objetos de transparência 

ou sombras projetadas
• Problema potencial

– Objetos transparentes 
tornam-se opacos

• O Fiery JobExpert permite
– APPE para garantir a saída 

correta

Sem o 
JobExpert

Com o 
JobExpert



Produza linhas ultra ultrafinas fluentes
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• O Fiery JobExpert detecta
– Linhas ultrafinas fluentes

• Problema potencial
– Linhas finas distorcidas 

ou interrompidas

• O Fiery JobExpert permite
– Configurações de qualidade 

de imagem para garantir 
a impressão de linhas finas 
sem interrupções

Sem o 
JobExpert

Com o 
JobExpert



Reproduza texto pequeno com precisão
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• O Fiery JobExpert detecta
– Texto muito pequeno

• Problema potencial
– Bordas borradas e texto 

ilegível
• O Fiery JobExpert permite

– Texto e Gráfico HD 
Dinâmico*

*Em servidores Fiery com suporte

Com o
JobExpert

Sem o 
JobExpert



Recursos
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Recursos do Fiery JobExpert
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• Fiery JobExpert
– Guia de instruções com amostra
– Vídeo expresso

• Incluído no Fiery FS400 Pro: 
– Apresentação de novidades
– Guia de novidades

http://www.efi.com/jobexpert
http://fiery.efi.com/jobexpert/resources
http://fiery.efi.com/jobexpert/overviewvideo


Ativar o Fiery JobExpert
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• Clique em "Aplicar JobExpert" e selecione uma 
predefinição ao importar um arquivo



Ativar o Fiery JobExpert
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• Como alternativa, clique com o botão direito do mouse em 
um trabalho na fila de espera e selecione "Aplicar JobExpert"
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