
Automatizar para 
simplesmente  
lucrar

Fiery® JobFlow™

Automação de fluxo de trabalho de pré-impressão para mercados 
de gráficos de exibição
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E se você pudesse...
• Automatizar as tarefas mais banais e trabalhosas para não precisar perder tempo  

repetindo o mesmo procedimento

• Reduzir a média de cliques necessários para enviar uma tarefa de 15 para 1

• Reduzir consideravelmente os erros humanos na configuração do trabalho 

• Criar seus próprios fluxos de trabalho baseados nas suas necessidades, sem precisar contratar 
um consultor de TI

• Usar o fluxo de trabalho da impressora e a configuração de mídia que você já criou para 
automatizar ainda mais sua operação 

Não perca nem mais um minuto nem desperdice outro clique. É possível aumentar produtividade 
e qualidade com a mesma equipe e os mesmos equipamentos. Faça acontecer hoje mesmo com  
o Fiery JobFlow™.

Não toque no que você pode automatizar
Todos nós já ouvimos isso antes: a automação é algo que intimida, além de ser muito complexa, confusa e cara. Mas na 
verdade não precisa ser nada disso. Mesmo que você comece aos poucos salvando as configurações de impressão de uma 
tarefa em um fluxo de trabalho de impressora, configurando as propriedades da tarefa em uma hot folder ou impressora 
virtual, ou pule direto para a automação do fluxo de trabalho com o Fiery JobFlow, uma coisa é certa: a automação pode 
ajudá-lo a melhorar a eficiência, permanecer competitivo e aumentar os lucros.
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Use a automação para superar a concorrência
Provedores de serviços de impressão, como você, dizem que melhorar a automação comercial na gráfica é uma 
de suas principais iniciativas de fluxo de trabalho, além da lean manufacturing e a integração de componentes do fluxo 
de trabalho1. Esses provedores reconhecem a necessidade da automação para cumprir prazos apertados. Concorda? 

Atualmente, apenas 12% das tarefas são produzidas sem intervenção. Mas os provedores de serviços de impressão esperam 
um crescimento de 108% na automatização das tarefas em até dois anos 1. Quantas da suas tarefas são impressas sem pontos 
de contato? Imagine a oportunidade de aumentar seu volume de produção aumentando a automação.

Configure uma vez e siga adiante
Imagine a cena: você acabou de passar 20 minutos 
configurando, simulando, corrigindo e fazendo o layout de 
uma tarefa. Agora você precisa fazer tudo de novo para a 
próxima tarefa. Não seria ótimo se você pudesse salvar seu 
fluxo de trabalho para que na próxima vez que precisasse 
executar uma tarefa semelhante bastasse “enviá-la” para 
concluir a tarefa? 

Dê a importância devida à configuração da primeira tarefa 
com o Fiery JobFlow, uma solução de fluxo de trabalho que 

permite automatizar totalmente as etapas de preparação 
de tarefas. Ele não apenas elimina a configuração manual 
e repetitiva, mas também reduz o potencial para erros. Crie 
arquivos prontos para impressão com pouquíssimos pontos 
de contato, criando um fluxo de trabalho único para um tipo 
específico de tarefa, para depois utilizá-lo repetidamente. 
Crie apenas um fluxo para cada tipo de tarefa mais comum 
e veja sua produtividade disparar.

N = 109 participantes

Fonte: 2020 North 
American Production 
Software Investment 
Outlook, Info Trends, 
2020.

Quais são as suas cinco principais iniciativas de fluxo de trabalho?

Treinamento multifuncional  
dos funcionários

Melhorar a automação  
dos negócios na gráfica

Melhorar a interação com o cliente  
por meio de sistemas móveis ou na web

Lean manufacturing

Integração de componentes  
do fluxo de trabalho
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1   Fonte: 2020 North American 
Production Software 
Investment Outlook, 
InfoTrends, 2020.
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HOJE 2 ANOS
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APROVAR RECUSAR

@ @

APPROVAL
Incorpora um processo de 
aprovação automatizado, 
permitindo que revisores 

externos e internos aprovem 
tarefas remotamente para 
proporcionar um fluxo de 

trabalho ininterrupto.

CORRECT
Fornece uma lista de opções 

para corrigir uma tarefa usando 
a tecnologia Enfocus PitStop

PREFLIGHT
Inspecione o arquivo usando 
a tecnologia Enfocus PitStop 
para produzir um relatório 

de simulação preflight.

CONNECT
Permite o uso de soluções 

de pré-impressão de terceiros 
para processar tarefas por meio 

de scripts e hot folders 
personalizados.

AI IMAGE SCALE
Amplia imagens aumentando 
a resolução da imagem e DPI 

sem perda de qualidade 
para imagens de impressão 

em tamanhos maiores.

</>

IMAGE ENHANCE
Fornece correção automática 

de imagem, como olhos vermelhos, 
contraste, equilíbrio de cores, 

nitidez e muito mais.

CONVERT
Converte outros formatos

de arquivo em PDF.

EFI MARKETDIRECT
STOREFRONT

ENVIO DE TRABALHOS

SAÍDA 
IMPRESSA

GERENCIAMENTO 
AUTOMATIZADO 

DE ARQUIVOS

Envie arquivos a um local 
específico ou simplesmente 

arrastar e soltar diretamente no 
fluxo de trabalho.

Gerencie, importe, exporte 
e reutilize fluxos de trabalho 

para obter o máximo de 
produtividade e eficiência.

Prepare-se para imprimir: De forma rápida 
facilidade e consistência.

O Fiery JobFlow permite automatizar a produção de tarefas e de tipos comuns de projetos.  
Prepare tarefas prontas para impressão com rapidez e facilidade, e garanta resultados consistentes.

 
Fluxo de trabalho e módulos do Fiery JobFlow

REGRAS CONFIGURÁVEIS

Configure regras nos módulos com base nos princípios Se... então... para disparar uma ação 
baseada em uma condição.

• Envie várias tarefas e as direcione para outros fluxos de trabalho

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

• Arquive tarefas em diferentes estágios de processamento para reutilização posterior

Mover Copiar E-mail Arquivar
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Use o Fiery JobFlow para:

• Execute tarefas essenciais de processamento de tarefa, como conversão de PDF, aprimoramento  
e dimensionamento de imagem, inspecione e corrija tarefas usando a tecnologia Enfocus PitStop e muito mais

• Elimine configurações manuais repetitivas e reduza possíveis erros humanos

• Processe tarefas para gerar arquivos prontos para impressão com pouquíssimos pontos de contato

 
Fluxo de trabalho e módulos do Fiery JobFlow
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MANTENHA-SE A APENAS UM CLIQUE  
DE DISTÂNCIA DE ARQUIVOS PRONTOS  
PARA IMPRESSÃO 

Crie seu próprio fluxo de trabalho em minutos, ao invés  
de horas. Faça sua configuração inicial de fluxo de trabalho 
valer. Use-a novamente para economizar tempo e gerar mais 
lucro. Processe tarefas com apenas um clique.

FAÇA O REMANEJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 
PARA GERAR NOVOS NEGÓCIOS 
 

Automatize seus tipos de tarefa mais comuns para distribuir 
melhor o tempo da equipe. Delegue trabalhos de maior 
valor à equipe. Treine os funcionários no que tange à criação 
de novas ofertas de serviço.

FAÇA O SEU FLUXO DE TRABALHO  
TRABALHAR A SEU FAVOR 

Aumente a produtividade e evite surpresas onerosas 
com processos de fluxos de trabalho bem estruturados. 
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 CLIENTE RAPIDAMENTE 

Crie aprovações diretamente no seu fluxo de trabalho para 
participação imediata do cliente. Eliminar gargalos e evitar 
grandes atrasos no processamento de trabalhos. Reduza 
o ciclo de aprovação do cliente e melhore a interação e a 
satisfação do cliente.

ASSUMA SEMPRE O CONTROLE DO SEU FLUXOS 
DE TRABALHO 

Monitore a produção de perto, mesmo remotamente. Seja 
informado imediatamente sobre problemas, para que você 
possa lidar com eles rapidamente. Indique se você deseja ser 
notificado somente sobre determinados trabalhos e etapas 
específicas do fluxo de trabalho.

Prêmios e reconhecimentos do Fiery JobFlow
PRODUTO DO ANO DE 2019 
Ganhador do prêmio Produto do ano de 2019 na categoria de Software — Fluxo de trabalho/
MIS/ CRM da Specialty Graphic Imaging Association (SGIA). 

PRÊMIO READER’S CHOICE TOP PRODUCT DE 2016 
Ganhador do prêmio Printing New Readers’ Choice Top Product na categoria Software 
de automação de produção.

Prepare-se para mais lucros
Elimine as tarefas manuais monótonas e demoradas e o desperdício de recursos com uma 
automação fácil de configurar. Em vez de desperdiçá-lo, dedique seu tempo a serviços mais 
lucrativos e garanta o seu sucesso contínuo.
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Conquiste o poder do clique único
Tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você economiza com automação, mais você lucra. Configure seu próprio fluxo 
de trabalho em minutos, ao invés de horas. Ou faça o download de um fluxo de trabalho pré-configurado da biblioteca 
de amostras de fluxos de trabalho da EFI™ em resources.efi.com/jobflow-dg/library e importe, personalize e comece  
a usá-lo em menos de 5 minutos. Depois, para a maioria das tarefas, basta apenas um clique para enviá-la pelo fluxo  
de trabalho para impressão.

“ Com o Fiery JobFlow, pudemos aceitar projetos mais 
lucrativos que também são um pouco mais divertidos. ”

Jeff Routman, presidente da Allegra Tampa Downtown

“ Depois de muitos anos tentando alcançar o fluxo de 
trabalho mais uniforme possível, o Fiery JobFlow nos 
ajudou a unificar e automatizar o fluxo de trabalho 
para tarefas de pequenos e grandes formatos. ”

Sascha Rossi, líder de planejamento da Copisteria Universale

Confira a experiência de outras gráficas
A Allegra Tampa Downtown usa o JobFlow para se conectar às suas impressoras digitais, impressoras offset e impressoras 
de grandes formatos.

SAIBA MAIS»

Uma gráfica comercial na Itália recebe muitos pedidos para imprimir dissertações de uma universidade local e precisava 
de um fluxo de trabalho melhor.

SAIBA MAIS»

http://resources.efi.com/jobflow-dg/library
https://resources.efi.com/yt/allegratampadowntown/customerstory
https://resources.efi.com/yt/CopisteriaUniversale/customerstory
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Especificações técnicas

Requisitos mínimos

Confira os requisitos mínimos em fiery.efi.com/jobflow-dg/specifications.

Suporte e manutenção

Um Acordo de manutenção e suporte de software (SMSA) de um ano é incluído com 
o Fiery JobFlow adquirido. O SMSA lhe dá o direito às últimas atualizações e upgrades. 
Você também tem acesso ao suporte técnico da EFI por telefone ou e-mail.

Instalação

Baixe e instale o Fiery JobFlow pelo Fiery Software Manager.  

O aplicativo é instalado em um computador Windows e funciona como um servidor 
Fiery JobFlow. Após a instalação, você pode acessar o JobFlow a partir de um atalho  
na área de trabalho ou navegador de sua preferência.

Adquira o Fiery JobFlow
Saiba mais sobre tudo o que você pode fazer com o Fiery JobFlow de forma rápida e fácil. 
Veja mais on-line em fiery.efi.com/jobflow-dg ou entre em contato com o seu revendedor 
Fiery.

Teste o Fiery JobFlow gratuitamente
Saiba como testar o Fiery JobFlow gratuitamente em fiery.efi.com/jobflow-dg/freetrial30.

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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