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Edição 44 - novembro de 2020 
Seja bem-vindo ao nosso boletim informativo! O terceiro este ano, esses boletins ajudam a 
mantê-los atualizados sobre o mundo do Fiery®. Nesta edição você saberá mais sobre o EFI™ 
IQ™, o novo conjunto de aplicativos em nuvem. Veja como a automação pode ser 
perfeitamente adequada às suas necessidades, aprenda como entregar a cor no ponto certo, 
tenha acesso a webinars e cursos instrutivos gratuitos e muito mais. Boa leitura. 

EFI IQ - Um conjunto de aplicativos em nuvem 
para produção de impressão inteligente 

EFI IQ - Um novo conjunto de aplicativos em nuvem pode 
capturar dados de produção para ajudá-lo a administrar um 
negócio de impressão mais lucrativo. Use aplicativos gratuitos 
para extrair valor de seus dados. 

 IQ Dashboard: visualize os principais dados de
produção de hoje e tome decisões para obter mais
volume de negócios.

 EFI Insight: capture dados de produção e transforme-os
em valiosas análises de tendências.

https://communications.efi.com/ew106V02000NIL000qhG00l


2

 EFI Go: acompanhe os dispositivos de impressão e os
trabalhos de impressão com o aplicativo para
dispositivos móveis.

Faça um teste

 

Automação que cresce com o seu negócio 

O Fiery JobFlow™ automatiza as etapas de preparo dos fluxos 
de trabalho de pré-impressão para produzir arquivos prontos 
para impressão com apenas alguns cliques no mouse. Comece 
cumprindo prazos apertados e aumentando a capacidade de 
produção com o Fiery JobFlow Base* gratuito e atualize para o 
Fiery JobFlow à medida que você vê os benefícios da 
automação ou teste o Fiery JobFlow gratuitamente por 30 dias. 

Assistir ao vídeo

Webinars: as melhores práticas para alcançar 
suas metas de cores. E mantê-las. 

A conquista de uma cor consistente, precisa e vendável é 
possível com o processo de gerenciamento de cores, desde a 
intenção do designer até o trabalho final, e todas as etapas 
intermediárias. Assista à gravação do primeiro webinar dessa 
série e reserve um lugar na segunda sessão para aprender 
como atender às expectativas de cores do comprador, dominar 
os fundamentos do gerenciamento de cores, construir um 
sistema de controle de processo de cores e usar as tecnologias 
mais recentes para garantir que você possa alcançar e manter 
seus objetivos de cor. 

Assistir às gravações

Cor de alta qualidade ao seu alcance 

Os últimos lançamentos do Fiery Color Profiler Suite trazem 
inovações para ajudá-lo a fornecer cores precisas. Se você já 
estiver usando o Color Profiler Suite, mas não estiver usando a 
versão mais recente, conheça todos os ótimos motivos para 
fazer o upgrade da versão 4 para a mais recente. Para obter 
mais informações, testar ou comprar: 

https://communications.efi.com/n/g7000wG0020qNV0lI001iL0
https://communications.efi.com/n/I0q03I00G00fwl200M0NV01
https://communications.efi.com/n/yqMI000w0l0GVN210e00020
https://communications.efi.com/n/Y0l0O18w00000002GNI0UVq
https://communications.efi.com/n0I00V9020wG0VN00q01lO0
https://communications.efi.com/n0I00V9020wG0VN00q01lO0
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Descubra mais aqui

Novo treinamento gratuito disponível em 
Learning@EFI 

A Learning@EFI continua produzindo novos materiais de 
aprendizagem gratuitos que podem ajudá-lo a obter o máximo 
do seu servidor Fiery, executando os fluxos de trabalho mais 
eficientes. Aqui estão alguns dos novos cursos disponíveis: 

• Noções básicas do Fiery: o que é o Fiery?
• Fiery JobExpert
• Fiery JobFlow Base
• EFI ColorGuard

 

Lançamento de novo produto: EFI MarketDirect 
StoreFront 11.2 

O EFI MarketDirect StoreFront 11.2 conta com muitas 
atualizações e aprimoramentos documentados de forma 
abrangente nas notas de versão. Além disso, oferecemos os 
seguintes vídeos de principais de recursos/aprimoramentos 
para descrever e demonstrar as revisões mais importantes. 

• Verificações de Preflight
• Finalização/acabamento
• Categorias

Download das notas de versão

*Free for Fiery external servers. Fiery Productivity Package or Fiery Automation Package required for Fiery embedded servers.
  

 

https://communications.efi.com/n/R00G00qN0l002000InVQDw1
https://communications.efi.com/n0I00oE020wG0VN00q01lQ0
https://communications.efi.com/GqN0VN200a0XI0lG00100w0
https://communications.efi.com/j0bN0q2GI000010wVlY0N00
https://communications.efi.com/ew108V02000NIL000qjG00l
https://communications.efi.com/g4000wG0020qNV0lI001gM0
https://communications.efi.com/f00Ml1G00500qN20IwVh000
https://communications.efi.com/o02Ww00aO00q0I100VNl0G0
https://communications.efi.com/n/a0210G0q0I0000FVpNwQ00l



