
Novidades do 
Fiery JobFlow 2.7

Nome do apresentador

Data da apresentação



O que há de novo na versão 2.7

Novo recurso Disponibilidade

AI Image Scale JobFlow

Enviar para a próxima impressora disponível JobFlow

Módulo de páginas Recursos do JobFlow

Liberação no prazo Recursos do JobFlow

Importação direta de fluxo de trabalho Recursos do JobFlow
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Estes recursos estão disponíveis no JobFlow 2.7, que precisa da Command Workstation 6.5.0.475 
ou posterior



Módulo AI Image Scale
Crie um fluxo de trabalho de automação para 
aprimorar imagens de maneira eficiente e com 
excelente qualidade 
• Aproveita a API de processamento de imagens 

Let’s Enhance AI

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

– Fotolivros, exposições em galerias, outdoors, banners, 
pôsteres, etc.
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É preciso ter a versão paga do Fiery JobFlow
É preciso comprar a chave de API do Let’s Enhance
Compatível com o Fiery XF 7.2 e versões mais recentes

Imagem original Let’s Enhance

http://fiery.efi.com/jobflow/letsenhance/apikey
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Imagem original Let’s Enhance

Sem o Let´s Enhance
• Resolução baixa
• Impressões borradas
• Arquivos pequenos 

e compactados

Com o Let´s Enhance
• Pixels perfeitos, impressões 

mais limpas
• Melhore a resolução da imagem
• Recupere detalhes ausentes
• Remova a compactação
• Reduza o ruído

Melhore a resolução da imagem com o Let´s Enhance



Melhore a resolução da imagem com o Let´s Enhance
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Imagem original Let’s Enhance

Resultados 
de escala

Original
Imagem 

em escala

Dimensões 12,42 x 8,28 cm 99,44 x 66,32 cm

Tamanho 
da imagem

4,11 M 263,2 M

Resolução 300 ppi 300 ppi

Zoom na tela 500% 62.5%

Acesse letsenhance.io para fazer um teste.

letsenhance.io


Comece a usar o Let´s Enhance

Acesse o Let’s Enhance para criar uma 
conta e solicitar uma chave de API

• Faça um teste com um plano de 
avaliação gratuita

– 3000 megapixels

• Plano empresarial

– US$ 99 por 75K megapixel por mês*

6 * Preço sujeito a alterações

fiery.efi.com/jobflow/letsenhance/apikey

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


Especificações do AI Image Scale

• Método de redimensionamento
– Photo: use para fotos (arquitetura, natureza, 

pessoas, etc.)

– Illustration: use para arte digital (ilustrações, 
gráficos, desenhos, pinturas, quadrinhos, etc.)

• Compatível com os formatos de entrada 
PNG, JPG e TIFF

• Dimensione o tamanho da imagem para 
até 3.000 megapixels
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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

8 É preciso ter a versão paga do Fiery JobFlow



Módulo de páginas

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

– Defina o número de páginas 

– Marcas de PDF 

– Intervalo de páginas

• Extraia páginas específicas ao:
– Manter páginas

– Remover páginas9

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



Liberação no prazo

Use o módulo Collect para liberar trabalhos 
no prazo

• Verifique se os trabalhos serão impressos 
antes do prazo do dia por:
– Hora do dia

– Tempo máximo de espera
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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
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Teste o JobFlow gratuitamente
Há duas formas de acessar uma versão de avaliação gratuita por 30 dias:
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efi.com/jobflow Versões de avaliação do software 
Fiery na Command Workstation

http://www.efi.com/jobflow
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