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1. Sua empresa tem um departamento de marketing interno?
Com o servidor Fiery, o departamento de marketing pode imprimir internamente documentos 
coloridos de alta qualidade com um tempo de resposta muito rápido. Você economiza tempo 
e dinheiro em terceirização, ganha flexibilidade para alterar ou personalizar documentos sob 
demanda e imprime apenas o que é necessário de forma econômica.

2. Você imprime arquivos grandes com muitos gráficos ou um 
grande volume de trabalhos pequenos?
O servidor Fiery imprime rapidamente documentos complexos, como arquivos repletos 
de gráficos do Microsoft® PowerPoint® e Adobe® PDF. Em escritórios atarefados que 
precisam imprimir diversos arquivos, a tecnologia Fiery processa um arquivo enquanto 
imprime outro para reduzir o tempo de espera.

Perguntas de qualificação: Fiery® IC-420 v2
Para a Konica Minolta bizhub C750i/C650i/C550i/C450i/C360i/
C300i/250i.

Servidor integrado Fiery A20 
atrás do dispositivo

Se responder "Sim" a qualquer uma destas perguntas, você concorda que a adição do servidor 
Fiery IC-420 v2 às impressoras multifuncionais Konica Minolta bizhub pode aumentar a 
qualidade dos documentos impressos, tornar os colaboradores mais produtivos, reduzir os 
custos internos de impressão e economizar em despesas com impressões terceirizadas.
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3. Você usa aplicativos do Adobe Creative Cloud, como InDesign, 
Illustrator ou Photoshop?
Os profissionais que usam esses aplicativos geralmente criam arquivos de impressão mais 
complexos e precisam atender a requisitos de cores específicos. Um servidor Fiery garante 
que seus documentos prontos tenham cores precisas e representem corretamente a 
intenção do designer. 

4. Você precisa reproduzir logotipos de empresa ou cores 
especiais com precisão?
Um servidor Fiery fornece a cor mais precisa para materiais de marca, como folhetos ou 
brochuras, com cores específicas, como PANTONE®. Com o Fiery Spot-On™, você pode 
criar e editar cores especiais personalizadas. 

5. Você imprime a partir de aplicativos do Microsoft Office que 
incluem cores corporativas?
O Fiery TrueBrand™ facilita a impressão de cores de marca precisas a partir dos aplicativos 
do Microsoft® Office®, sem a necessidade de conhecimento avançado sobre cores.

6. Para você, é importante manter a consistência das cores em 
todo o documento?
Para documentos com muitas imagens ou gráficos, como propostas financeiras ou 
imobiliárias, a tecnologia de cores Fiery garante cores excelentes em fotos e tons de pele. 
Para funções de cor avançadas, como a criação de perfis e calibragem de cores, escolha o 
Fiery Color Profiler Suite opcional com um espectrofotômetro EFI ES-3000. 

7. Você deseja simplificar o envio de trabalhos de impressão?
As predefinições do Fiery (padrão) ou as impressoras virtuais (opcionais) reduzem custos 
e o desperdício de impressões, oferecendo aos funcionários a capacidade de imprimir com 
confiança exatamente o que eles desejam na primeira tentativa, usando o simples comando 
Arquivo > Imprimir em aplicativos como o Microsoft Office ou Adobe Creative Cloud. 
Os usuários desfrutam de uma interface consistente, independentemente de estarem 
usando o Fiery Driver ou a Fiery Command WorkStation em clientes Mac ou Windows.

8. Você deseja produzir mais livretos e brochuras internamente? 
O Fiery VUE é um "driver de impressão visual" gratuito para imprimir livretos de forma 
simples ou montar vários tipos de documentos (como documentos PDF, PowerPoint 
e Excel®) em um livreto final, gerando economia de papel e redução dos custos de 
impressão.  É um download do Windows gratuito e pode ser usado como um aplicativo 
independente ou em aplicativos do Microsoft Office. Um servidor Fiery também é ideal 
para usuários que precisam usar diferentes tipos de papel em um trabalho (por exemplo, 
um para a capa e outro para o corpo). 

9. Você tem interesse em personalizar as comunicações 
internamente?
A personalização é um forma comprovada de aumentar o impacto de todos os tipos de 
documentos, como convites para eventos, crachás ou comunicações com os clientes. 
O Fiery FreeForm é um aplicativo gratuito que permite criar facilmente documentos com 
texto, imagens ou até códigos de barras personalizados.  
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10. Você imprime documentos com elementos complexos, como 
transparências, sombras projetadas e perfis incorporados, 
e deseja garantir que sejam impressos com precisão na primeira 
vez, sempre?
O Fiery JobExpert™ e o Kit de processamento de PDF adicionam tecnologia de automação 
inteligente que analisa os arquivos PDF recebidos e escolhe dinamicamente as configurações 
de impressão ideais para obter a mais alta qualidade, além de otimizar o tempo de 
processamento. O kit também é compatível com a tecnologia de renderização Adobe PDF 
Print Engine para garantir uma saída previsível e oferece suporte a arquivos PDF/VT-1 para 
trazer os benefícios de um fluxo de trabalho PDF para impressão de dados variáveis (VDP).

11. O departamento de TI precisa de um conjunto de opções de 
impressão específico ou restrito?
Com o Fiery Driver Configurator gratuito, é possível criar drivers personalizados que 
bloqueiam as opções do usuário para atender às políticas da sua empresa. 

12. Você precisa estar em conformidade com os procedimentos de 
backup de dados ou recuperação de desastre da organização?
O recurso Restaurar do sistema Fiery via WebTools pode criar e agendar backups de todo o 
sistema Fiery que são rápidos e fáceis de restaurar. 

Para obter mais informações, acesse a página da Konica Minolta bizhub C750i Series em:  
fiery.efi.com/KM/IC420
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Entendemos que você deseja tecnologias inovadoras para guiá-lo em sua jornada digital. Por isso gostamos tanto 
de promover a expansão dos seus negócios com um portfólio escalável de produtos, soluções, serviços, suporte 
e parcerias de ponta para a fabricação de sinalização, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos, materiais 
de construção, impressão comercial e documentos personalizados com uma ampla variedade de impressoras, 
tintas, front-ends digitais e software de fluxo de trabalho. Nosso compromisso inabalável é aumentar seus lucros, 
cortar custos, melhorar a produtividade e otimizar a eficiência — trabalho após trabalho, ano após ano. Estamos 
obcecados com o seu sucesso. E acreditamos realmente que temos as pessoas, a tecnologia e a experiência 
certas para ajudar a alcançar os seus objetivos de negócios. Acesse 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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