Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
®

Oito perguntas para descobrir se essa
é a solução ideal para seu negócio

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

Por que o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition?
O Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition oferece ferramentas profissionais que minimizam o desperdício
de impressão e de cliques ao identificar e resolver problemas comuns de produção antes de imprimir uma única
página. Os recursos incluem:
• visualização em alta resolução de arquivos rasterizados pós-RIP no Fiery ImageViewer, incluindo conteúdo de
dados variáveis;
• identificação e correção agilizada de problemas nos arquivos, incluindo imagens em baixa resolução, artefatos,
transparências, cores especiais e fontes ausentes;
• edições rápidas de cores em escala global usando curvas;
• oferece aos clientes prova virtual precisa de arquivos PDF no monitor, simplificando a revisão à distância
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1. Você precisa avaliar o resultado das cores antes da impressão?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

O Fiery ImageViewer permite realizar prova virtual em monitor no local ou
remotamente, baseada em rasterização, com recursos de edição de cores.
Com isso, os usuários podem visualizar os efeitos das alterações de trapping e do
perfil de cores, bem como identificar possíveis problemas, tais como padrões moiré
de tela. Além disso, os usuários também conseguem fazer alterações em seus
trabalhos sem um novo processamento RIP do arquivo, o que economiza tempo de
produção valioso.

2. Você precisa fazer edições globais na curva de cores em alguns
trabalhos sem voltar para a etapa de pré-impressão?
Com o Fiery ImageViewer, os usuários podem criar e salvar curvas de cores
personalizadas para uso em fluxos de trabalho automatizados ou em outros
serviços. Isso poupa tempo e deixa as tarefas de edição de cores mais rápidas
e precisas.

3. Você precisa verificar os erros de um documento antes de enviá-lo
para impressão?
Os usuários podem analisar e diagnosticar arquivos, antes ou depois do
processamento RIP, usando as funções do Fiery Preflight e do Fiery Postflight.
O Preflight fornece uma verificação rápida e intuitiva dos erros mais comuns
(incluindo fontes, cores especiais, imagens de baixa resolução e elementos VDP)
para garantir que os arquivos sejam impressos com sucesso em um dispositivo de
impressão Fiery Driven™. O Postflight é um utilitário de diagnóstico robusto que
permite aos usuários resolver problemas de cor em um trabalho impresso.

4. Você precisa de controles de qualidade de cor durante toda impressão?
O Control Bar Builder oferece uma interface visual para criar barras de controle
personalizadas com flexibilidade para serem usadas com diversos tamanhos de
mídia. Os usuários podem optar por carregar uma barra de controle de cores
personalizada ou usar uma barra de cores padrão do setor, como a Ugra Fogra
ou a Idealliance Control Wedge, que acompanha o Control Bar Builder. Com esse
recurso, os usuários podem controlar a qualidade das cores ao medir as barras
de controle usando o espectrofotômetro ES-2000 e a ferramenta Assistente de
Verificação de Cores incluída no Fiery Color Profiler Suite. Isso aumenta a satisfação
do cliente e garante a consistência e a repetição de cores.

5. Você trabalha com outros formatos de arquivos além de PostScript
ou PDF?
O servidor Fiery, em combinação com o Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition, inclui uma série de recursos de gerenciamento de fluxo de
trabalho e automação da produção, como os filtros para Hot Folders que suportam
a integração de fluxos de trabalho offset e digital. Os filtros disponíveis incluem
CT/LW, PDF2Go, ExportPS, DCS 2.0, EPS, PDF/X, TIFF/IT e JPG.

6. Você precisa modificar o trapping?
A implementação de Auto Trapping pelo servidor Fiery fornece aos usuários
configurações avançadas de trapping, como largura, redução de cor, forma e tipo
de objeto. Essa ferramenta oferece controle total sobre os valores de trapping para
adaptar a diferentes ambientes de impressão. Otimizado para os mecanismos
de impressão Fiery Driven, o Auto Trapping é tão rápido que os usuários podem
até mesmo aplicá-lo em trabalhos de dados variáveis e ainda assim manter os
dispositivos de impressão funcionando em velocidade nominal máxima.
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7.

Você precisa simular um tipo de papel para fins de prova?

Sim

Não

Sim

Não

O Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition permite aos usuários simular com
precisão o efeito de impressão em papéis coloridos ou especiais. Ele consegue
esse efeito ajustando perceptualmente a matiz, o brilho e a saturação de um papel
branco simulado definido nos perfis de simulação CMYK.

8. Você precisa imprimir com reticulação personalizada?
O Halftone Simulation permite aos usuários imprimir em modo de meio-tom
e definir as funções de reticulação personalizada para aplicar nos trabalhos
de impressão. Através da combinação deste recurso com Paper Simulation,
os prestadores de serviços de impressão podem simular melhor o resultado final de
impressoras offset.

Para obter mais informações e ganhar um teste gratuito de 30 dias,
acesse a página do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition em
www.efi.com/gappe (somente em inglês.)

EFI impulsiona o 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.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster,
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet,
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win,
Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal,
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

U123.11.16_BP

