Fiery® JobMaster™
Software de preparo

Preparo avançado,
visual e flexível

Economize tempo ao preparar
documentos complexos.
O Fiery® JobMaster™, um dos principais produtos do Fiery Workflow Suite, oferece funções
avançadas de preparo de tarefas baseadas em PDF. Os operadores de impressão ficarão mais
produtivos ao realizar tarefas de preparo com documentos complexos. A montagem intuitiva de
documentos abrange inclusão e design visual de separadores, atribuição de mídia, numeração de
páginas, finalização, digitalização e recursos avançados de edição de última hora.

Com o Fiery JobMaster, você poderá:
• Produzir trabalhos sem erros e com as mais altas margens de lucro, como catálogos, manuais, propostas,

relatórios e livros.
• Acelerar o preparo de trabalhos usando uma solução flexível e integrada.
• Reduzir o desperdício e poupar tempo com visualizações de trabalhos interativas e totalmente visuais.

Facilidade de uso
ENVIO DE TRABALHOS

O Fiery JobMaster é inicializado
na interface do usuáeio da
Fiery Command WorkStation® para
oferecer flexibilidade e facilidade de
uso insuperáveis:

Digital

Entrada de papel e scanner

Flexível
O JobMaster pode ser executado em
um cliente PC ou Mac® ou localmente
no servidor Fiery.

Intuitivo
Desenvolvido com a interface de
usuário familiar Fiery, os operadores
podem começar a trabalhar
rapidamente, produzindo trabalhos
de alto valor.

Fácil de implantar
O JobMaster é fácil de manter
e acessar, pois você não precisa
instalá-lo em um servidor separado.
Ele pode ser executado em qualquer
lugar na Command WorkStation.
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• Conversão em PDF
• Mesclagem de páginas
Preparo
• Criação de separador
• Inserção de espaços
em branco
• Limpeza de cópia impressa

• Editar página
• Numeração avançada
de páginas e carimbos
• Atribuição de mídia
• Acabamento

Manual
all com
separadores

Relatório
l ó i com
separadores

Fiery
JobMaster

Cliente
Mac
te M
ac ou PC

Saída

Servidor Fiery ou
Fiery Central

A arquitetura flexível permite executar tarefas de preparo em um
cliente ou localmente no servidor Fiery ou Fiery Central.

Livreto

Catálogo
ál

O que o JobMaster faz
Mostra a pré-visualização de todas as
definições de tarefas
O JobMaster exibe trabalhos em visualizações de página
e folha, exibindo atributos de mídia para navegação rápida
no trabalho.

Oferece criação avançada de separador
A pré-visualização muda dinamicamente à medida que
os usuários especificam as configurações na orelha do
separador, com conteúdo que pode incluir imagens,
fundo colorido e texto. Os usuários podem inserir facilmente
separadores de vários bancos ou borda de sangramento
para produzir documentos mais complexos e com
maior lucratividade. Além disso, o recurso Separadores
automáticos aproveita os links marcadores dos arquivos em
PDF para automatizar o processo de criação de separadores.

Integra e limpa as páginas impressas
Os usuários podem corrigir a distorção e remover manchas
nos documentos digitalizados; editar imagens para aumentar
o brilho, o contraste e a nitidez; redimensionar páginas
para o tamanho de mídia desejado a fim de alcançar
uma aparência uniforme em todas as páginas; e mascarar
grampos, marcas de perfuração ou conteúdo da página.

Converter para escala de cinza
Especifique facilmente qualquer página ou superfície de folha
para imprimir em preto e branco e economize nos cliques,
além de respeitar a intenção do designer para a peça impressa.

Permite a edição de páginas selecionadas
Os operadores podem redefinir os tamanhos das caixas de
corte e aparamento e mascarar o conteúdo indesejado,
como números de página preexistentes. As edições são
reversíveis e podem ser removidas ou modificadas
a qualquer momento antes da produção.

Aplica numeração de páginas e carimbos
Os usuários podem inserir sequências numéricas exclusivas
para uma ou várias seções usando textos, formatos e macros
personalizados em qualquer parte da página. Ignore os números
de página na inserção de separadores e guarde novos modelos
com números e páginas para acelerar os trabalhos futuros.

Oferece mesclagem de páginas com a função
arrastar e soltar
Crie um novo trabalho mesclando documentos digitais
e digitalizados. Exclua, mova ou adicione páginas em branco
e páginas duplicadas

Integra-se ao Adobe® Acrobat® Pro*
Faça alterações de última hora no conteúdo do documento
sem devolver o arquivo aos clientes. Ou use-o para fazer
alterações de última hora no texto, na cor especial ou na
imagem em documentos PDF.
* Vendido separadamente
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Requisitos do sistema
Recursos e funções variam de acordo com a versão da Fiery Command WorkStation
instalada. Certifique-se de ter a versão mais recente para usufruir das vantagens de todos os
recursos. Verifique os requisitos de instalação do sistema em fiery.efi.com/cws/systemspec.

Suporte e manutenção
Com um contrato de suporte e manutenção, você obtém as atualizações e upgrades mais
recentes on-line. Você também pode acessar o suporte técnico da EFI™ por telefone, e-mail
e no Fórum de usuários do Fiery JobMaster.

Impressoras compatíveis
Para ver uma lista mais recente de dispositivos Fiery Central e Fiery Driven™ compatíveis
acesse fiery.efi.com/jobmaster/supported-printers.

Adicione o Fiery Impose para maximizar os lucros
Ao adquirir o Fiery Impose junto com o Fiery JobMaster, você pode incorporar a imposição
intuitiva de documentos para agilizar e automatizar o processo de configuração do trabalho,
fazendo com que o layout do documento e as tarefas de imposição funcionem em um único
espaço de trabalho.

Fiery Workflow Suite
O Fiery Impose é parte do Fiery Workflow Suite, um conjunto abrangente de ferramentas
avançadas que simplificam e automatizam os processos de impressão para um novo nível
de produtividade desde o envio de tarefas até a saída. Para obter mais informações, acesse
www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Obtenha o Fiery JobMaster hoje mesmo
Para obter mais informações ou comprar o Fiery JobMaster,
acesse www.efi.com/fieryjobmaster ou entre em contato com um revendedor Fiery.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
Corporate
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,
Printers
& aInk
aumentando
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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Service
& Support
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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