
Fiery ® JobMaster-Impose

Acelere o preparo desde a confi guração 
do trabalho até a produção 



Intuitivos
• Obtenha ferramentas robustas de imposição 

e composição de documentos em uma 
interface visual 

• Visualize os trabalhos exatamente como eles serão 
impressos, eliminando o desperdício e o retrabalho

Flexíveis 
• Escala de um único operador para um ambiente 

de vários operadores

• Oferece atualizações de recursos inovadores*

• Usa uma solução de preparo para todas as suas 
marcas de impressoras Fiery Driven™

• Permite edições não destrutivas em toda 
a confi guração do trabalho para atender 
às solicitações de mudança sem ter que reiniciar

Integrados
• Oferece forte integração com a Fiery Command 

WorkStation® e com o Fiery Workfl ow Suite para 
aumentar a efi ciência da produção

• Integra-se perfeitamente ao Adobe® Acrobat® Pro* 
para fazer edições de última hora

Prático
• Oferece uma solução autônoma que não requer 

investimento adicional em hardware

• É executado em um cliente PC ou Mac®

ou localmente no servidor Fiery

Acelere a produção e reduza o desperdício 
com soluções de preparo Fiery
O Fiery® JobMaster™-Impose é uma solução de software baseada em PDF para preparo 

profi ssional de trabalhos de impressão e imposição de layout. Use-o para agilizar 

e automatizar trabalhos de pré-impressão que exigem muita mão de obra para 

economizar tempo e dinheiro preparando trabalhos para impressão.

* É preciso ter um Contrato de Manutenção e Suporte de Software



Automatize trabalhos de imposição
O Fiery Impose é uma solução de imposição intuitiva que agiliza 
e automatiza o processo de layout de página.

• Automatize o fl uxo de trabalho de imposição 
com modelos personalizados

• Otimize a área de impressão para a mídia escolhida

• Respeite os valores de corte e sangramento em arquivos 
PDF para um posicionamento preciso da marca de corte

• Use estilos de agrupamento versáteis para acabamento 
efi ciente de produtos impressos

• Produza livretos com grampeamento de sela, sela aninhada 
ou encadernação perfeita, otimizados para dispositivos 
de acabamento em linha

• Produza trabalhos personalizados com imposição de VDP

• Automatize o acabamento em separado do cortador 
longitudinal/guilhotina/vincadeira com modelos prontos 
para uso, incluindo marcas de corte e registro para cortadores 
longitudinais/guilhotinas/vincadeiras da Ausjetech, Duplo, 
Graphic Whizard, Horizon, MBM, Morgana, Plockmatic Group, 
Standard e Uchida

• Crie layouts de imposição personalizados com confi gurações 
de corte, perfuração e acabamento de dobra para trabalhos 
de alto valor que podem ser prontamente processados por 
cortadores longitudinais/guilhotinas/vincadeiras da Duplo para 
agilizar a produção

Fiery ® Impose

Fiery ® Impose

Fiery ® JobMaster

Fiery ® JobMaster
Com o Fiery JobMaster, os operadores são mais 
produtivos ao preparar uma grande variedade 
de trabalhos com margens de lucro mais altas.

• Simplifi que a combinação de trabalhos com 
a funcionalidade arrastar e soltar e feedback visual

• Máscara de conteúdo indesejado

• Aplique numeração de página, tíquete exclusivo 
ou adicione texto e carimbo de imagem às páginas 
selecionadas

• Digitalize, importe e fi nalize páginas impressas 

• Economize nos custos por clique especifi cando 
as páginas que serão impressas em preto e branco

• Use intervalos de páginas para aplicar atributos 
de mídia e acabamento em linha por capítulo

• Produza separadores de borda de sangramento 
ou insira separadores multibancos

• Projete separadores com imagens, planos de fundo 
coloridos e texto

• Use marcadores de PDF para automatizar separadores

• Crie rapidamente formulários de várias vias

Economize tempo na preparação de documentos complexos
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Faça mais com o preparo
Teste o Fiery JobMaster-Impose hoje mesmo
Conheça os benefícios com versão de avaliação gratuita acessando efi.com/fieryimpose 
e efi.com/fieryjobmaster.

Cursos de treinamento online gratuitos
Você pode rapidamente se tornar proficiente em imposição e preparo  
e começar a tirar proveito das eficientes ferramentas do Fiery JobMaster-Impose, 
com os cursos interativos de eLearning que vêm com o produto. 
Acesse nossa plataforma de aprendizagem sob demanda disponível 24 horas 
em Learning.EFI.com.

Ferramentas complementares para fazer 
edições de última hora
Faça edições de última hora sem sair da interface do Fiery JobMaster-Impose 
com o Adobe Acrobat Pro*.

Calcule as economias com o Fiery Impose
Compare seu processo de imposição com uma pesquisa da InfoTrends 
com mais de 200 fornecedores de serviços de impressão. Veja qual pode 
ser o seu tempo de retorno se você simplificar e automatizar a imposição. 
Acesse fiery.efi.com/impose-roi.

Mais informações
Para obter mais informações, iniciar uma versão de avaliação gratuita 
ou comprar os produtos, acesse efi.com/fieryimpose e efi.com/fieryjobmaster 
ou entre em contato com um revendedor do Fiery.

* Disponível como compra separada

Learning@EFI

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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