
Fiery® JobExpert™ e Kit de processamento 
de PDF
Fiery FS500 e servidores mais novos

Automação inteligente, 
processamento nativo 
de PDF e VDP 
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Seu especialista em 
impressão integrado
O Fiery JobExpert escolhe automaticamente a maneira ideal e mais 
efi ciente de processar cada tarefa para obter a mais alta qualidade 
de impressão. Ele analisa cada PDF em detalhes e defi ne as melhores 
confi gurações de tarefa para gerenciamento de cores, qualidade de 
imagem, VDP e propriedades específi cas do mecanismo. 

Benefícios do uso do 
Fiery JobExpert

• Produz resultados de alta 
qualidade na primeira tentativa

• Otimiza os tempos de 
processamento

• Permite que operadores com 
menos experiência executem 
trabalhos corretamente

• Reduz o tempo de confi guração

• Diminui o desperdício

Visualize otimizações

O relatório do Fiery JobExpert mostra um resumo e uma explicação das confi gurações aplicadas a 
uma tarefa. A funcionalidade de visualização pode ser usada para encontrar os elementos que exigem 
confi gurações específi cas a serem ativadas pelo JobExpert. 

Cor de 
marca errada

Problemas de 
corte e mesclagem 
de transparência

Perfi l errado 
aplicado

Sem o Fiery JobExpert Com o Fiery JobExpert

Resultado corretoResultado incorreto

Assistir ao vídeo



3

Obtenha um fl uxo de trabalho de PDF perfeito

O que é o Adobe PDF Print Engine?

A EFI e a Adobe fi zeram uma parceria para integrar a tecnologia de renderização PDF 
Print Engine com o servidor Fiery. Ao combinar a tecnologia Adobe Interpreter com um 
mecanismo de renderização de software EFI proprietário, o servidor Fiery produz uma 
reprodução confi ável do PDF original, garantindo que o produto fi nal corresponda às 
expectativas do designer e do cliente. 

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Criar

Adobe Acrobat

Gerenciar

Servidor Fiery com
Adobe PDF Print Engine

Imprimir

O Adobe PDF Print Engine garante um resultado consistente 
e previsível em um fl uxo de trabalho completo da Adobe.

Aplicações típicas do Adobe PDF Print Engine

Relatórios anuaisConteúdo 
grafi camente 
rico

Brochuras Livros Mala direta Sinalização

Quando devo considerar o uso do Adobe PDF Print Engine?

PDF é o padrão mundial para documentos eletrônicos. Considere os seguintes cenários para determinar se 
esta opção é adequada para o seu negócio. 

• Implementar um fl uxo de trabalho de PDF nativo de ponta a ponta

• Receber trabalhos de criadores de documentos que usaram aplicativos da Adobe Creative Cloud como 
Photoshop, Illustrator ou InDesign. 

• Lidar com arquivos PDF que são complexos ou muito grandes

• Executar arquivos PDF que podem ter várias camadas ou transparências
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Como comprar

O Fiery JobExpert e o Kit de processamento de PDF estão disponíveis para compra nos revendedores Fiery para clientes 
com servidores Fiery integrados com o software FS500 ou mais recente. Para alguns servidores, este kit também pode 
incluir 4 GB adicionais de RAM necessários para elevar a RAM total do servidor para 8 GB. 

Adicione novos recursos de VDP
O suporte para PDF/VT-1 traz os benefícios de um fluxo de trabalho de PDF 
para impressão de dados variáveis (VDP), o que ajuda os fornecedores de 
impressão a estender suas ofertas de impressão e aumentar a eficiência da 
produção com recursos como a troca de última hora de conteúdo variável 
crítico. O sistema processa arquivos PDF/VT detectando registros definidos 
na tarefa PDF/VT e armazenando em cache XObjects reutilizáveis, o que 
permite ao servidor Fiery fazer o RIP de elementos repetidos apenas uma 
vez e, em seguida, armazená-los em cache. 

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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A EFI™ é uma empresa de tecnologia mundial que lidera a transformação global da impressão 
analógica para digital. Nossa missão é impulsionar o crescimento dos negócios dos nossos  
clientes com um portfólio escalável de produtos, soluções, serviços e parcerias de ponta para  
a fabricação de sinalização, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos, materiais de construção,  
impressão comercial e personalização documentos com uma ampla variedade de impressoras, 
tintas, front-ends digitais e software de fluxo de trabalho. Todos esses elementos trabalham  
em conjuntos a fim de aumentar lucros, cortar custos, melhorar a produtividade e otimizar  
a eficiência — tarefa após tarefa, ano após ano. Saiba mais em www.efi.com.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

