Fiery JobMaster
®

Nove maneiras de ver se o Fiery JobMaster
é bom para seu negócio

Responda estas perguntas para identificar o quanto suas operações de impressão
podem se beneficiar com o Fiery JobMaster. Se a sua resposta for "Sim" para algumas
destas perguntas, então o Fiery JobMaster pode beneficiar significativamente suas
operações de impressão, apresentando uma excelente oportunidade para aumentar
a lucratividade do seu negócio.
®

Por que o Fiery JobMaster?
Com os altos custos de trabalho manual nas demoradas tarefas de acabamento, você precisa de um processo
eficiente para produzir documentos acabados. O Fiery JobMaster torna os operadores mais produtivos ao
realizar tarefas de preparação para documentos complexos. A montagem intuitiva de documentos inclui
inserção e design totalmente visual de divisórias, atribuição de mídia, numeração de páginas, acabamento,
digitalização e recursos avançados de edição de última hora.

1. Os seus trabalhos exigem o agrupamento de páginas de várias fontes,
incluindo páginas impressas?

Sim

Não

O Fiery JobMaster fornece funções avançadas de preparação baseadas em PDF,
incluindo montagem flexível de documentos que permite mesclar páginas com
a função arrastar e soltar. Isso permite ao usuário criar um novo trabalho mesclando
documentos digitais e digitalizados. Os usuários podem remover inclinações
e manchas de documentos digitalizados; editar imagens para definição de brilho,
contraste e nitidez; redimensionar páginas para atingir o tamanho de mídia desejado
a fim de obter uma aparência uniforme em todas as páginas; renumerar páginas;
e mascarar grampos, marcas de perfuração ou conteúdo indesejado das páginas.
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2. Você precisa criar seções de documentos que requerem separadores?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

O Fiery JobMaster oferece ferramentas avançadas de criação de divisórias com
um recurso de pré-visualização. A visualização avançada das ferramentas de
criação de divisórias muda dinamicamente à medida que os usuários especificam
as configurações da aba e do conteúdo que podem incluir imagens, cor de fundo,
logotipos e texto formatado. O JobMaster também facilita a criação de seções nos
documentos ao imprimir divisórias com borda de sangria que não requerem
o uso de mídia de divisória. Além disso, ele aplica automaticamente configurações
de borda de sangria em todas as páginas do capítulo, posicionando divisórias
adicionais a cada capítulo subsequente.

3. Você precisa aplicar edição em páginas selecionadas?
Os operadores podem redefinir tamanhos de caixas de corte e mascarar conteúdo
indesejado, como números de página pré-existentes ou perfurações. As edições são
reversíveis, e o operador pode removê-las ou modificá-las a qualquer momento
antes da produção. O JobMaster adiciona números de página em qualquer lugar
da página, podendo pular números de página para inserções e divisórias, e inclui
modelos de número de páginas para estilos de numeração predefinidos.

4 Você precisa imprimir documentos que usam diferentes tipos de mídia?
Com um fluxo de trabalho visual de criação de tíquetes em nível de página,
é possível ver uma prévia em miniatura das opções de papel e acabamento.
O usuário pode selecionar o tipo de mídia, o método duplex e os intervalos de
páginas. A integração com o catálogo de papel do dispositivo de impressão
também torna intuitiva a aplicação de especificações de mídia por página ou por
capítulo, melhorando assim o gerenciamento de papéis em todo o ambiente
de produção.

5. Você precisa fazer alterações de última hora nos seus documentos
antes da impressão?
Com a integração do Adobe Acrobat Pro*, é possível fazer alterações de última
hora de forma rápida e prática em textos, imagens e cores especiais. Com isso,
seu fluxo de trabalho ganha mais flexibilidade ao eliminar
a necessidade de modificar os documentos originais.
®

®

6. Você precisa definir as opções de acabamento em um documento?
O Fiery JobMaster permite definir opções de acabamento em um documento,
incluindo os parâmetros duplex. O fluxo de trabalho visual do JobMaster ajuda
a tomar decisões corretas em relação ao acabamento, permitindo visualizar em
detalhes o resultado das várias opções de acabamento.

7. Você precisa aplicar atributos de mídia e configurações de
acabamento misto em capítulos ou seções de um documento?
O Fiery JobMaster oferece configuração rápida e fácil de intervalos ou
subconjuntos de páginas nos documentos e permite também aplicar atributos de
mídia e opções de acabamento individualmente em cada subconjunto. Para um
nível ainda mais alto de eficiência, os operadores podem iniciar automaticamente
os capítulos em páginas da direita ou inserir páginas em branco para atender aos
requisitos dos capítulos.
* Vendido separadamente
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8. Você precisa ter uma representação visual do seu documento antes
da impressão?

Sim

Não

Sim

Não

O Fiery JobMaster conta com uma variedade de modos de prévia, possibilitando
a visualização de trabalhos em uma única página ou folha ou em modo de leitura
(livro). Os atributos de mídia também são exibidos rapidamente para oferecer
a representação mais precisa do produto final antes da impressão.

9. Seu negócio se beneficiaria com a produção de novas aplicações,
como formulários autocopiativos, ingressos para eventos e cupons?
Para expandir facilmente suas ofertas de serviço com aplicações lucrativas,
basta aproveitar os mais novos recursos do Fiery JobMaster. Os operadores
podem criar rapidamente formulários com múltiplos segmentos, replicar uma
página ou um conjunto de páginas e realizar tarefas complexas de numeração
e estampagem para produzir formulários, cupons ou ingressos com simplicidade.

Para obter mais informações e ganhar um período de teste gratuito de
30 dias, acesse a página do Fiery JobMaster em www.efi.com/fieryjobmaster.

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 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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