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Faça um teste

É hora de executar a produção de impressão de
maneira inteligente

Teste o novo conjunto de aplicativos na nuvem EFI™ IQ™ para
dispositivos de impressão de folhas soltas Fiery Driven™. O EFI
IQ permite usar aplicativos na nuvem gratuitos e pagos para
capitalizar seus dados de produção e tomar decisões melhores
e mais rápidas de acordo com os dados.

Comece a otimizar os processos de produção e qualidade hoje
mesmo com o EFI IQ.

Obtenha as melhores cores do mercado

As versões mais recentes do Fiery® Color Pro�ler Suite têm
inovações que ajudam a fornecer a melhor cor do mercado. Se
você já usa o Color Pro�ler Suite, mas não tem a versão mais

Edição 43 – Julho de 2020

Os últimos dois meses não foram fáceis para ninguém, então a equipe do EFI Fiery levou a sério
a missão de trazer boas notícias para você! Nesta edição do boletim informativo, você
aprenderá como obter as melhores cores do mercado, conhecer o EFI IQ, nosso novo conjunto
de aplicativos na nuvem, obter acesso a webinars gratuitos e cursos de aprendizado e muito
mais. Boa leitura!

https://iq.efi.com/helium/
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Descubra mais

recente, con�ra todos os ótimos motivos para atualizar a versão
que você está usando. Para obter mais informações, testar ou
comprar:

Saiba mais

Novo conteúdo disponível em Learning@EFI

Todo mundo aprende de maneira diferente. Mas, no mundo
veloz da impressão digital, todos precisam continuar
aprendendo. Portanto, a Learning@EFI produz constantemente
uma variedade de novos materiais de aprendizado gratuitos que
podem lhe ajudar a aproveitar ao máximo seus investimentos
em impressão executando os �uxos de trabalho mais e�cientes.
Aqui estão alguns dos novos recursos disponíveis para você:

Cursos 

Fiery 603: Fiery Automation Package
Fiery 250: Fiery Pre�ight

Vídeos curtos

O Fiery Control Bar Builder
O recurso Fiery Post�ight

Prepare-se para o "retorno aos negócios" com o
EFI Fiery

A sua grá�ca está pronta para a reabertura dos negócios? Sua
operação será capaz de lidar com o possível aumento de
volume?

A equipe EFI Fiery desenvolveu maneiras de ajudar as grá�cas e
os fornecedores de serviços de impressão a se prepararem para
a reabertura dos negócios. Identi�camos vários desa�os
prováveis que as operações de impressão enfrentarão nas
próximas semanas quando as empresas começarem a retomar
as atividades. Para abordar esses tópicos, apresentamos uma
série de três webinars:

1. Marketing direto personalizado para TODOS com o Fiery
FreeForm Create GRATUITO

2. ROI com a melhoria dos negócios através da automação
de �uxo de trabalho

3. Automação de preparo da pré-impressão à pós-
impressão

https://www.efi.com/pt-br/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/
https://www.efi.com/pt-br/marketing/fiery-servers-and-software/products/color-profiler-suite-why-upgrade/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-compose/overview/
https://learning.efi.com/
https://learning.efi.com/pathway/fiery-603-fiery-automation-package
https://learning.efi.com/course/fiery-250-fiery-preflight
https://learning.efi.com/elearning/the-fiery-control-bar-builder
https://learning.efi.com/elearning/the-fiery-postflight-feature
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Ver webinars

Se você perdeu a sessão ao vivo, acesse o conteúdo completo
em nosso site.

Assista a um resumo do produto e uma
demonstração do Fiery JobFlow

Aprenda como o Fiery JobFlow pode aumentar sua
produtividade automatizando as etapas de preparo de tarefas
de um especialista de terceiros. Essa análise conta com vídeos
de demonstração, descrições e opiniões pro�ssionais sobre as
principais áreas funcionais do JobFlow.

Além disso, assista ao vídeo de demonstração do produto para
ver o Fiery JobFlow em ação.

1. Veja o resumo do produto
2. Assista à demonstração

Assista aqui

Apresentação do MarketDirect StoreFront 11.0

No �nal de maio, lançamos a atualização mais recente para
nossa principal plataforma Web to Print. A versão 11.0 inclui
muitos aprimoramentos como Ful�lment, AutoEngage e
ShipExpress, e você pode vê-los todos no Webinar de
lançamento do MarketDirect StoreFront 11.0 gravado
anteriormente para nossos clientes.

Faça um tour

NOVO: Marketdirect Ful�llment

Como parte integrante da nova versão do MarketDirect
StoreFront 11.0, adicionamos uma plataforma totalmente nova:
MarketDirect Ful�llment. Ele fornece uma solução completa de
gerenciamento de inventário, mais acessível e automatizada do
que nunca. Saiba mais sobre a nova plataforma no Webinar de
lançamento do MarketDirect Ful�llment.

https://www.efi.com/pt-br/products/fiery-servers-and-software/world-of-fiery-webinars/
https://go.efi.com/index.php/email/emailWebview
https://www.printelligence.org/library/product-briefings/efi-fiery-jobflow-2/
https://share.vidyard.com/watch/TggFVLGi7KGjLNC5ShiWbR?vyemail=
https://share.vidyard.com/watch/GwmMHZBxDGP6SM7Xh3gAfk?vyemail=
https://share.vidyard.com/watch/GwmMHZBxDGP6SM7Xh3gAfk?vyemail=
https://share.vidyard.com/watch/uAvWz7iidMwoE6PTKdVMYc?vyemail=
https://share.vidyard.com/watch/uAvWz7iidMwoE6PTKdVMYc?vyemail=
https://share.vidyard.com/watch/uAvWz7iidMwoE6PTKdVMYc?vyemail=



