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Inspecione 
manualmente 
cada tarefa em 

busca de 
problemas 
e use vários 

aplicativos para 
corrigi-los

Muito tempo 
na configuração 

de trabalhos 
repetitivos 

e corriqueiros 
para tipos 
de tarefa 

semelhantes

Falta de 
ferramentas de 
comunicação 

eficientes para 
encurtar o ciclo 

de aprovação 
do cliente

Muito tempo 
gasto na 

classificação 
e roteamento 
de arquivos 
do cliente

Desperdício 
de recursos 
e perda de 

lucros devido 
a erros de 

tarefa

No seu mundo...
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Arquivos de 
clientes são 

automaticamente
colocado nos fluxos 
de trabalho corretos

Configurações de 
tarefas de impressão 
são detectadas com 

base no tipo de 
trabalho e atribuídas 
automaticamente

Problemas nos 
arquivos são 
identificados 
e corrigidos 

automaticamente

Os clientes recebem 
automaticamente

notificações de 
e-mail sobre status 

e aprovações 
de tarefas

No mundo ideal…
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Preencha as lacunas com automação

• Siga a tendência da indústria e automatize 
mais para:
– Aumentar a produtividade 

e a qualidade com os mesmos 
funcionários e equipamentos

– Acompanhar prazos apertados 
e tempos de execução reduzidos

– Liberar o tempo de produção para 
se concentrar em tarefas mais 
lucrativas e novas ofertas de serviços

– Superar a concorrência
4

HOJE

91.1%
Processo 
manual

2 ANOS

83.1%
Processo 
manual

8.9%
Totalmente 

automatizado

16.9%
Totalmente 

automatizado

Fonte: 2019 North American Production Software Investment Outlook, InfoTrends, março de 2019.



Use o Fiery JobFlow para automatizar 
o preparo de tarefas
• Elimine configurações manuais 

repetitivas e reduza possíveis erros humanos
• Processe tarefas para gerar arquivos 

prontos para impressão com 
pouquíssimos pontos de contato

• Integre funções de outros produtos 
Fiery e soluções de terceiros para atender às 
complexas necessidades de fluxos de trabalho

• Agilize ciclos de aprovação interno e 
externo para minimizar interrupções de fluxo 
de trabalho
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Uma solução de fluxo de trabalho 
integrada ao navegador



Fiery JobFlow em resumo

TAREFA
SUBMETER

EFI MARKETDIRECT
STOREFRONT

IMPRESSO
SAÍDA

ARQUIVO AUTOMATIZADO
GERENCIAMENTO

Fiery JobFlow Base (gratuito)

CONVERT IMPOSE

PAGES COLLECT

FIERY 
PREFLIGHT

IMAGE
ENHANCE

REGRAS CONFIGURÁVEIS

E-mail Arquivar

Fiery JobFlow

CONNECT APPROVAL

AI IMAGE
SCALE

CORRECT

PREFLIGHT

Copiar Mover



Entre no mundo da automação com 
o Fiery JobFlow Base

• Enviar arquivos aos locais apropriados ou 
simplesmente arrastar e soltá-los no fluxo 
de trabalho

• Reorganize as páginas dividindo trabalhos 
longos ou extraindo páginas

• Executar tarefas de processamento de 
trabalhos como aprimoramento, 
imposição e simulação de imagens*

• Agrupa e coleta trabalhos

• Arquivar tarefas em diferentes estágios de 
processamento para reutilização posterior

• Receber notificações por e-mail sobre as 
etapas de processamento da tarefa que são 
importantes para você

• Gerenciar, importar e exportar fluxos 
de trabalho para obter produtividade 
e eficiência máximas

* O módulo Impose requer uma licença do Fiery Impose. O módulo Fiery Preflight exige a licença 
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphics Arts Pro.
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Automatize mais com o Fiery JobFlow
Atualize para a versão paga e altamente eficaz e adicione mais funções 
de automação para acompanhar o crescimento de sua empresa.

• Enviar várias tarefas e roteá-las 
inteligentemente para outros fluxos 
de trabalho

• Inspecionar, solucionar problemas e corrigir 
tarefas usando a tecnologia Enfocus PitStop

• Use a tecnologia de IA* para melhorar a 
resolução da imagem e DPI para imprimir 
imagens em tamanhos maiores

• Usar scripts avançados para incorporar 
o processamento de tarefas de aplicativos 
de terceiros

• Permitir que revisores internos e externos 
aprovem tarefas remotamente criando fluxos 
de trabalho ininterruptos

• Enviar trabalhos automaticamente para 
a próxima impressora disponível

* É preciso comprar a chave de API do Let’s Enhance8



Fiery JobFlow Base x Fiery JobFlow

9 * O módulo Fiery Preflight exige o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphics Arts Pro package
** O módulo de imposição exige uma licença do Fiery Impose

Etapas do fluxo de trabalho Recurso Fiery JobFlow Base Fiery JobFlow

Enviar tarefa Locais √ √
Converter em PDF Converter √ √
Aprimorar imagem Aperfeiçoamento de imagem √ √
Notificações por e-mail desencadeadas por regras de aprovação ou falha Regras configuráveis √ √
Dividir, excluir ou extrair páginas Páginas √ √
Pré-impressão do arquivo (tecnologia Fiery) Fiery Preflight* √ √
Imposição do layout da tarefa Impose** √ √
Correspondência exata do Collect Collect √ √
Redimensionar imagens AI Image Scale  √
Implementar fluxos de trabalho baseados em regras Regras configuráveis  √
Simular arquivo (tecnologia Enfocus PitStop) Preflight  √
Corrigir arquivo (tecnologia Enfocus PitStop) Correct  √
Conectar com soluções de terceiros de processamento de arquivo Conectar  √
Aprovar tarefa: revisores internos e externos Approve  √
Definir locais alternativos de saída do Fiery Enviar para a próxima impressora disponível  √
Arquivamento de tarefa Regras configuráveis e Locais √ √
Saída de tarefa Locais √ √



Seis razões para usar o Fiery JobFlow
Prepare-se para o máximo em eficiência e muito mais lucros
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Arquivos prontos para impressão a um 
clique de distância
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• Faça a configuração 
inicial de fluxo de 
trabalho valer 

• Use-a novamente para 
economizar tempo 
e gerar mais lucro

1

Configure seu 
próprio fluxo 
de trabalho 
em minutos, 
não em horas

Processe tarefas 
com um só clique
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Fluxo de trabalho Etapas manuais JobFlow

Correspondência 
exata do Collect

33 cliques
• Importe três cartões de visita na 

Fiery Command WorkStation
• Abra a primeira tarefa no 

Fiery Impose
• Insira as páginas dos outros 

dois cartões de visita
• Crie um modelo do Impose para 

que três cartões de visita sejam 
organizados em colunas

• Salve e feche
• Impressão

1 clique
• Enviar tarefa

Exemplo de fluxo de trabalho do JobFlow 
em 1 clique
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Aplique outras soluções em seus fluxos de 
trabalho para atender às suas necessidades 
exclusivas
• Utilize modelos e configurações existentes de outros 

produtos Fiery que você possua
• Incorpore a funcionalidade de soluções de 

processamento de arquivos de terceiros que você usa
• Módulos de acabamento em linha e separados
• Cores de especialidades

Estenda a automação além do Fiery JobFlow2
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Faça o remanejamento de seus funcionários 
para que gerem novos negócios3

Identificar novas fontes de receita para manter-se 
competitivo
• Automatize seus tipos de tarefa mais comuns para 

distribuir melhor o tempo da sua equipe em:
• Tarefas de maior valor
• Criação de novas ofertas de serviço
• Necessidades de atendimento ao cliente



Faça o seu fluxo de trabalho trabalhar 
a seu favor
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Desenvolva seu próprio processo de fluxo de trabalho 
e evolua conforme suas necessidades mudam

4

• Atribua fluxos de trabalho a tipos de tarefa específicas 
para garantir processamentos de arquivo consistentes

• Modifique fluxos de trabalho existentes e crie outros 
novos para atender rapidamente aos requisitos em 
constante mudança dos clientes

• Forneça um processo consistente à sua equipe para 
gerar arquivos prontos para impressão com a mesma 
qualidade e eficiência



Atraia os clientes rapidamente
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Reduza o ciclo de aprovação e melhore 
a interação com os clientes
• Crie aprovações diretamente no seu fluxo de 

trabalho para participação imediata do cliente
• Elimine gargalos e evite grandes atrasos no 

processamento de tarefas com o processo de 
aprovação automático

5



Assuma sempre o controle do seu fluxos 
de trabalho
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Monitore a produção de perto, mesmo remotamente

• Assegure o gerenciamento adequado de tarefas essenciais com 
notificações por e-mail baseadas em regras

• Escolha quando você quer ser notificado apenas com relação às 
tarefas relevantes e sobre estágios específicos do fluxo de trabalho 
do seu interesse

6



Módulos Fiery JobFlow

Descubra mais detalhes

18



Convert

19

• Converte diferentes tipos de arquivo para o formato 
Adobe PDF

• Incluído em cada fluxo de trabalho como a primeira etapa 
por padrão



Páginas

• Reorganize as páginas em PDF 
para tornar os trabalhos longos 
mais gerenciáveis
– Divida um trabalho por:

• Número de páginas 
• Marcas de PDF 
• Intervalo de páginas

– Extraia páginas específicas ao:
• Manter páginas
• Remover páginas

20

Casos de uso
• Use intervalos de páginas para imprimir livretos 

de 8 páginas de um PDF longo
• Remova as capas para imprimir apenas as páginas 

do corpo



Fiery Preflight

• Inspeciona a tarefa em busca de ativos ausentes 
ou corrompidos para descobrir problemas 
antecipadamente

– Cores especiais, fontes, sobreimpressões, transparências, etc.

• Usa predefinições existentes do Fiery Preflight
• Gera um relatório com um resumo das conclusões
• Permite substituição de preflight se o problema 

detectado não for crucial

21 Exige uma licenças do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro para 
servidores externos ou uma licença do Fiery Automation Package para servidores Fiery integrados. 



Aperfeiçoamento de imagem
• Melhora a qualidade da imagem com aprimoramento 

de imagem automático
• Detecta e aplica qualquer predefinição disponível 

e personalizada do Image Enhance Visual Editor
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Coleta
• Colete e coloque as tarefas em lote 

para maximizar o uso da mídia 
e a configuração do dispositivo

• Colete tarefas de acordo com:
– Contagem de tarefas
– Contagem de páginas
– Hora do dia

• Libere trabalhos individualmente, 
mesclados ou agrupados por horário 
ou nome
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Impose

24

• Automatize a imposição de tarefas no layout desejado
• Use modelos existentes do Fiery Impose
• Faça a integração com módulos de acabamento em 

separado para reduzir o tempo de configuração



Enfocus PitStop Preflight

• Faça a integração com os perfis de preflight 
do Enfocus PitStop para inspecionar erros 
em arquivos PDF

• Verifica se o arquivo PDF é compatível com 
os padrões definidos no perfil preflight em uso

• Produz relatórios abrangentes sobre erros 
e correções

25



Correct

• Corrige automaticamente erros no arquivo PDF
• Usa as listas de ações do Enfocus PitStop para:

– Corrigir cores especiais
– Padronizar conversões de cores
– Adicionar marcas d'água ou um fundo
– Redimensionar, girar, remover ou 

adicionar páginas
– Corrigir as caixas de corte, sangria e mídia do PDF
– Remover camadas de PDF
– E muito mais!
26



AI Image Scale

• Crie um fluxo de trabalho de automação 
para aprimorar imagens de maneira 
eficiente e com excelente qualidade

– Recupere os detalhes que faltam, remova 
a compressão, aplique a redução de ruído

• Melhore a resolução da imagem e DPI para 
obter os melhores resultados de impressão 
de grandes e supergrandes formatos

– Impressões grandes, fotolivros, 
exposições em galerias, outdoors, 
banners, pôsteres, etc.

Imagem original Let’s Enhance

Aproveita a API de processamento 
de imagens Let’s Enhance

27 É preciso comprar a chave de API do Let’s Enhance

http://fiery.efi.com/jobflow/letsenhance/apikey


Approve

• Fornece processo integrado de aprovação de cliente
• Envia automaticamente um e-mail aos revisores 

internos e externos para visualizar a tarefa
• Adianta a tarefa até a próxima etapa do 

fluxo de trabalho após aprovação para evitar 
atrasos no processamento

• Possibilita vários níveis de aprovação no 
mesmo fluxo de trabalho

28



Conectar
• Use scripts para estender os recursos de 

fluxo de trabalho com soluções de terceiros 
• Incorpore processamentos externos no 

fluxo de trabalho usando um script ou hot 
folder para: 
– Converter formatos não padrão para PDF
– Editar arquivos PDF
– Enviar notificações através de serviços 

de terceiros
– E muito mais
29



Locais

• Suporte para várias opções de envio de tarefa, 
arquivamento e saída – pastas compartilhadas, 
hot folders, (s)FTP e Dropbox

• Permite a seleção de vários locais para entrada, 
arquivamento e saída para fluxo de trabalho

30



Regras configuráveis

• Configure regras nos módulos usando o princípio 
Se… Então… para: 
– Envie notificações por e-mail se uma tarefa tiver sido 

aprovada ou não em uma determinada etapa
– Arquivar uma tarefa em um local definido
– Copie ou mova uma tarefa em outro fluxo de trabalho, 

baseado em critérios predefinidos

• Dispare a ação atribuída (e-mail, arquivar, copiar ou 
mover) baseada em uma condição

31



Importe e exporte fluxos de trabalho

• Encontre e comece a usar fluxos 
de trabalho existentes que 
atendem às suas necessidades

• Importe e exporte fluxos de 
trabalho funcionais junto com 
os recursos usados:
– Listas de ações e conjuntos de variáveis 

do Enfocus
– Modelos do Impose
– Configurações do Fiery Image Enhance
– E muito mais!

32

Faça o download de fluxos de trabalho 
pré-configurados em:

resources.efi.com/JobFlow/library

http://resources.efi.com/JobFlow/library


Importação direta de fluxo de trabalho

• Importe fluxos de trabalho 
específicos do servidor diretamente 
para sua biblioteca
– Coloque a automação rapidamente em 

operação com menos esforço
– Receba notificações de fluxos de trabalho 

novos ou atualizados
– Importe fluxos de trabalho relevantes 

dependendo do servidor Fiery conectado

33



Enviar para a próxima impressora 
disponível
• Defina locais alternativos de saída do Fiery em um fluxo de trabalho 

para manter a impressão de trabalhos quando uma impressora não 
estiver disponível

• Redirecione os trabalhos para otimizar o rendimento quando uma 
impressora estiver:
– Offline
– Sem toner
– Sem papel
– Obstrução 

de papel
34



Adquira o Fiery JobFlow

Existem duas maneiras de adquirir o Fiery JobFlow:
1. Pré-instalado na maioria dos servidores 

Fiery FS200 Pro e externos mais recentes 
2. Instale em um computador Windows ou no servidor 

Fiery usando o Fiery Software Manager

35

Avaliação gratuita por 
30 dias para testar 

o Fiery JobFlow

Também disponível para servidores Fiery integrados com o Fiery Productivity Package 
ou Fiery Automation Package opcional

efi.com/jobflow

http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/jobflow


Saiba mais sobre o Fiery JobFlow
• Folheto 
• Vídeo do produto
• Perguntas de qualificação
• Ebook sobre ROI
• Diagrama do produto
• Resumos de produto
• Solicite uma versão de avaliação gratuita

de 30 dias
• Biblioteca de fluxos de trabalho 

pré-configurados
• Guias de instruções
• Estudos de caso

36 efi.com/jobflow

http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/jobflow


eLearning gratuito

Amplie seu conhecimento com estes cursos 
de eLearning gratuitos em Learning@EFI:
• Fiery-850 Fiery JobFlow Base
• Fiery-810 Fiery JobFlow
• Fiery-610 PDF workflows
• Fiery 201 v2: Command WorkStation 6.5

37 learning.efi.com

http://product-redirect.efi.com/fieryjobflow/elearning-bundle/
https://learning.efi.com/


Suporte ao Fiery JobFlow

EFI Communities
• Interaja com colegas do setor 

e especialistas da EFI na página 
dedicada do Fiery JobFlow

• Participação gratuita

38 communities.efi.com

https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTnGAK/fiery-jobflow?language=en_US
https://communities.efi.com/


Outros recursos

39



Mesclar tarefas em um PDF

Envie vários arquivos em um 
ZIP ou pasta para combinar os 
arquivos em um único PDF
• A tarefa mesclada aparecerá 

na fila de Tarefas concluídas com 
a extensão de nome (mesclado)

40



Tíquete do Fiery JobFlow

• Use tíquetes com texto para simplificar o envio de várias tarefas
– Defina a ordem e a quantidade de tarefas 
– Envie arquivos individuais ou mesclados

41



Suporte a Fiery JDF

• É compatível com o envio de JDF do MarketDirect StoreFront 
e saídas para servidores Fiery e servidores Fiery XF

42
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