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Fiery® Compose 

Sim Não

Sete maneiras de ver se o Fiery Compose 
pode facilitar seu processo de acabamento

Responda a estas perguntas para descobrir o quanto suas operações de impressão 

podem se benefi ciar com o Fiery® Compose. Se você responder "sim" a alguma destas 

perguntas, o Fiery Compose poderá oferecer benefícios consideráveis e permitir que 

você aumente seus lucros.

Ambientes de impressão em grande escala precisam otimizar o uso dos recursos de acabamento nos dispositivos 
de impressão para minimizar os custos de trabalho. Uma ferramenta de composição como o Fiery Compose 
permite criar parâmetros de acabamento no fl uxo de trabalho de preparo. Ele também permite simplifi car 
a confi guração dos documentos e a navegação em grandes trabalhos, aplicar atributos de mídia e acabamento, 
adicionar, excluir e duplicar folhas, bem como inserir separadores. Também é possível visualizar documentos 
inteiros incluindo inserções, separadores e inícios de capítulo como miniaturas ou pré-visualizações em tela cheia.

Por que o Fiery Compose?

1. Você precisa produzir documentos com separadores?

A função "Inserir separadores" gerencia até 100 separadores e conjuntos de 
separadores com até 15 cortes. Os usuários podem editar, inserir, adicionar ou 
remover os separadores por meio de um fl uxo de trabalho visual e intuitivo 
que reduz o número de erros e aumenta a velocidade de produção ao fornecer 
feedback instantâneo.
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2. Você precisa imprimir documentos que usam diferentes tipos de mídia?

Um fl uxo de trabalho visual de criação de tíquetes em nível de página, incluindo 
uma pré-visualização em miniatura das opções de papel e acabamento, permite 
que os usuários selecionem de modo fácil e rápido o tipo de mídia, o método 
duplex e os intervalos de páginas. A integração com o catálogo de papel do 
dispositivo de impressão também oferece aos usuários uma forma intuitiva 
de aplicar especifi cações de mídia por página ou por capítulo e melhora 
o gerenciamento de papéis.

3. Você precisa produzir documentos individuais a partir de vários 
arquivos originais?

Para facilitar tarefas complexas de preparação e eliminar possíveis erros, 
o Fiery Compose mescla com facilidade diversas páginas PDF em um único 
documento de uma mesma interface. O usuário pode reorganizar as páginas 
arrastando e soltando no Compose ou pode adicionar documentos PDF a partir de 
outras fontes, como o Fiery Held Queue ou uma pasta de arquivos remota ou local.

4. Você precisa defi nir as opções de acabamento em um documento?

Defi na facilmente as opções de acabamento, incluindo parâmetros duplex. 
O fl uxo de trabalho visual do Compose ajuda os usuários a tomar as decisões 
corretas em relação ao acabamento e ver imediatamente o resultado das várias 
opções de acabamento.

5. Você precisa fazer alterações de última hora nos seus documentos 
antes da impressão?

O Fiery Compose integra-se ao Adobe® Acrobat® Pro* para rápida...

6. Você precisa aplicar atributos de mídia e confi gurações de 
acabamento misto em capítulos ou seções de um documento?

Os usuários podem confi gurar de forma simples e prática os intervalos ou 
subconjuntos de páginas nos documentos, além de aplicar atributos de mídia 
e opções de acabamento em cada subconjunto. Também é possível iniciar 
automaticamente os capítulos em páginas da direita ou inserir páginas em branco 
para atender aos requisitos dos capítulos.

7. Você precisa visualizar o documento antes da impressão?

Faça uma pré-visualização dos trabalhos em uma única página ou folha, ou em 
modo de leitura (livro) para ver a representação mais precisa do produto fi nal.

Para obter mais informações, acesse a página do Fiery Compose em 
www.efi .com/fi erycompose.

*Disponível como compra separada

http://www.efi.com/fierycompose
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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 fl uxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplifi cam 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.
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