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Quatro maneiras de ver se o Fiery 
JobFlow pode poupar tempo para 
seu negócio

Fiery® JobFlow™

Responda estas perguntas para identifi car o quanto suas operações de impressão 

podem se benefi ciar com o Fiery® JobFlow™. Se a sua resposta for “Sim” para algumas 

perguntas, então o Fiery JobFlow pode benefi ciar signifi cativamente suas operações de 

impressão, apresentando uma excelente oportunidade para aumentar a lucratividade do 

seu negócio.

Todos os dias você recebe novos trabalhos de impressão que chegam em diferentes estágios de preparação e com 
diferentes níveis de complexidade. Antes da impressão, é preciso inspecionar cada arquivo para verifi car se não 
existem elementos corrompidos ou ausentes, criar o layout certo de imposição e selecionar as opções adequadas 
de acabamento para garantir que o trabalho será impresso corretamente já na primeira tentativa. O Fiery JobFlow 
automatiza essas etapas da preparação do trabalho, poupando seu tempo, eliminando problemas de produção 
e minimizando o número de erros. Ele integra diferentes módulos para oferecer conversão e correção de arquivos 
PDF, verifi cação prefl ight, aprimoramento de imagem, imposição, bem como processos de edição e aprovação.

Por que o Fiery JobFlow?

1. Você precisa reduzir os desperdícios e o retrabalho na impressão?

Com o Fiery JobFlow, você cria e aplica automaticamente verifi cações prefl ight 
para identifi car possíveis problemas como fontes ausentes, espaços incorretos 
entre cores, tamanhos de página indisponíveis e orientações impróprias. O JobFlow 
corrige erros típicos de impressão sem a necessidade de retornar os arquivos aos 
clientes ou editá-los nos aplicativos originais. Os trabalhos são impressos somente 
se forem aprovados na verifi cação prefl ight. Além disso, você elimina ações 
manuais que podem introduzir erros e inconsistências, além de arriscar a rejeição 
ao serviço.
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2. Sua equipe passa a maior parte do tempo em tarefas de 
confi guração repetitivas?

Toda vez que um operador manuseia um trabalho, os lucros diminuem 
e a possibilidade de erros aumenta. Com o JobFlow, você automatiza 
a confi guração inicial dos trabalhos para fazer mais em menos tempo. Crie fl uxos 
de trabalho para os tipos de tarefas mais comuns, como folhetos, cartões de visita, 
catálogos ou calendários, e adicione novas tarefas aos fl uxos de trabalho para 
alcançar um processamento rápido e fácil com um clique. Com essa automação, 
sua equipe tem mais tempo para trabalhar em tarefas mais importantes que 
requerem uma interação pessoal.

3. Você precisa reduzir o processo de revisão e aprovação?

O Fiery JobFlow permite incluir o processo de aprovação diretamente nos seus 
fl uxos de trabalho. Os clientes podem ver e aprovar o trabalho no momento em 
que ele é processado. Isso aumenta a velocidade de produção e permite respeitar 
prazos agressivos com impressões precisas em todas as tarefas.

4. Você deseja incluir funções de automação a partir de outras soluções 
para criar fl uxos de trabalho mais avançados?

O módulo Connect no Fiery JobFlow possibilita ampliar as funções de 
processamento de tarefas ao conectar-se a aplicativos terceirizados usando scripts 
ou Hot Folders. Também é possível processar automaticamente os trabalhos com 
outras soluções de processamento de arquivos incluídas em um fl uxo de trabalho 
avançado do JobFlow, além de incorporar recursos como a conversão de formatos 
de arquivo incompatíveis ou de dados variáveis. Para obter mais informações sobre 
como usar scripts, consulte o guia do Fiery JobFlow Connect (somente em inglês).

Aproveite melhor o seu tempo. Comece com a versão gratuita, o Fiery JobFlow 
Base. Quando estiver pronto para mudar, faça a atualização para a versão paga 
e econômica do Fiery JobFlow que oferece recursos de automação mais avançados.

Para obter mais informações e ganhar um teste gratuito de 30 dias, 
acesse a página do Fiery JobFlow em www.efi .com/fi eryjobfl ow 
(somente em inglês).
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