
Principais razões para comprar o Fiery VC11
Como o horizonte de investimento de um novo sistema de impressão digital é de três a cinco anos, 
é sempre aconselhável considerar tanto as necessidades atuais como futuras de seu ambiente de 
impressão na hora de decidir sobre um novo sistema de impressão digital. Esse documento tem 
como objetivo ajudar você a compreender a diferença entre os recursos de servidores Fiery®  
para impressoras FUJIFILM ApeosPro C810/C750/C650 e como fazer a recomendação correta  
para o seu cliente.

Fiery VC11: recursos exclusivos
O Fiery VC11 oferece recursos exclusivos que acrescentam produtividade, qualidade e novos serviços ao ambiente de produção. 
Esses recursos não estão disponíveis no Fiery VC12C. 

1. DESEMPENHO MÁXIMO DE PRODUÇÃO

Para maximizar a capacidade de seu dispositivo, você precisa de um front-end digital de alta
potência para processar e controlar os dados de uma maneira suficientemente rápida, a fim
de minimizar o tempo de inatividade do dispositivo. Graças a especificações de hardware mais
robustas e eficientes, o servidor Fiery VC11 é 36% mais rápido que o servidor Fiery VC12C
e representa a melhor escolha para ambientes de produção exigentes. Fiery VC12C Fiery VC11

100%

2. CONFORMIDADE COM OS PRINCIPAIS PADRÕES DE SEGURANÇA

O Fiery VC11 é validado pelos principais requisitos de segurança do cliente, como criptografia
de dados compatível com FIPS 140-2 (compatível com ISO/IEC 15408 e IEEE Std 2600
(Common Criteria)*). Para obter mais informações, consulte o Documento técnico de
segurança do Fiery FS500 Pro.

VALIDATED

FIPS
140-2

3. MICROSOFT WINDOWS IOT ENTERPRISE 2019 LTSC

O Fiery VC11 usa o sistema operacional Microsoft Windows IoT Enterprise 2019 LTSC.
Além disso, o servidor oferece a opção de usar uma imagem do sistema operacional Windows
protegida pelo cliente para atender aos requisitos de conformidade de segurança.

136%

http://fiery.efi.com/fs500/security-wp/English
http://fiery.efi.com/fs500/security-wp/English
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Fiery VC11 : recursos exclusivos (continuação)

4. OPÇÃO PARA UNIDADES DE DISCO REMOVÍVEIS

O Fiery VC11 oferece kits de segurança de unidade de disco Fiery opcionais, que permitem
que as unidades de disco sejam removidas e armazenadas em um local seguro. Além disso,
unidades de disco adicionais estão disponíveis para que os trabalhos possam ser segregados
por condição de segurança (como Classificado, Ultrassecreto, Secreto), se necessário.

5. FIERY PREFLIGHT PRO

O conjunto definitivo de verificações pré-impressão de PDF, o Fiery Preflight Pro
(parte do pacote opcional Fiery Graphic Arts Pro Package) permite que os usuários verifiquem
a conformidade do arquivo em relação aos padrões do setor e identifiquem possíveis erros nos
arquivos, que podem ser visualizados no relatório interativo do Preflight Pro.

6. FORMATOS DE VDP AVANÇADOS

O Fiery VC11 aceita todos os formatos avançados de VDP prontos para uso, inclusive PDF/VT-2,
Creo® VPS® e PPML. Além disso, funciona com os principais softwares de composição de VDP
e formatos para fluxos de trabalho contínuos. A velocidade de processamento mais rápida
também torna a oferta dos serviços de VDP mais lucrativa.

7. SOFTWARE FIERY QUICKTOUCH™

Os servidores externos Fiery contam com o hardware Fiery NX Pro. O NX Pro inclui o
software Fiery QuickTouch na tela sensível ao toque, o que garante maior rapidez na exibição
do status do trabalho e no acesso ao gerenciamento do servidor. Com a tela sensível ao toque,
os operadores têm fácil acesso aos processos intuitivos de instalação, backup, restauração
e diagnóstico do sistema.

8. UM AMBIENTE DE PRODUÇÃO CENTRALIZADO PARA OS OPERADORES

A Fiery Fiery NX Station GL é uma estação de trabalho compacta e centralizada para
servidores externos Fiery. Ela conta com uma tela de 22 pol., Fiery Ticker, base de trabalho,
teclado e mouse sem fio.

http://www.efi.com/gapro
http://fiery.efi.com/NXServer
http://fiery.efi.com/QuickTouch
http://fiery.efi.com/NXStation
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Fiery VC11: recursos padrão
O Fiery VC11 inclui esses recursos principais na configuração padrão. Eles estão disponíveis para o Fiery VC12C mediante a compra de 
pacotes opcionais. Compare o custo do Fiery VC12C com os pacotes opcionais adicionados para fazer uma comparação mais precisa 
com o Fiery VC11.

3. PREFLIGHT INTEGRADO

O Fiery Preflight fornece verificações de preflight básicas para problemas em um arquivo. 
Detecte problemas antes de imprimir, como elementos ausentes, como cores especiais ou fontes, 
ou possíveis erros, como imagens de baixa resolução ou sobreimpressão. Você pode automatizar 
verificações de pré-impressão básicas com o Fiery Hot Folders ou fazer a integração com o Fiery 
JobFlow Base/JobFlow.

4. IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS DE ALTA QUALIDADE

Com o Fiery Image Enhance Visual Editor, um plug-in da Fiery Command WorkStation, os operadores 
podem fazer edições de última hora a uma imagem selecionada sem precisar abrir a imagem em 
aplicativos como o Adobe Photoshop®.

5. AUTOMATIZAR A CONFIGURAÇÃO MANUAL E REPETITIVA DE TAREFAS

Com o Fiery JobFlow Base, você pode começar a criar fluxos de trabalho prontos para uso hoje 
mesmo. É uma solução integrada ao navegador que automatiza tipos de trabalho comuns para 
produzir arquivos prontos para impressão, reduzindo bastante os erros humanos na configuração 
do trabalho para economizar tempo, aumentar a capacidade de produção e cumprir prazos 
apertados.

1. IMPOSIÇÃO TOTALMENTE VISUAL

O Fiery Impose permite criar livretos facilmente, fornece vários agrupamentos, inclui suporte  
a cortes e empilhamentos, e ainda pode ser integrado com módulos de acabamento em separado 
para reduzir 70% do tempo de configuração da tarefa.

2. COMPOSIÇÃO VISUAL DA TAREFA

Com o Fiery Compose, os operadores gerenciam guias, especificam seleções de mídia, 
aplicam edições de última hora e atribuem vários requisitos de acabamento.

http://www.efi.com/ieve
http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/impose
http://www.efi.com/compose
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Recursos opcionais de ambos os servidores Fiery
Esses recursos estão disponíveis para o Fiery VC11 e o Fiery VC12C mediante a compra de pacotes opcionais.

1. ECONOMIZE TEMPO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEXOS

Adicione o Fiery JobMaster para oferecer funcionalidades avançadas de preparo de PDF, 
como inserção de separadores sem a necessidade de desenhá-los no aplicativo nativo, 
instalação de separadores multibancos e de sangria, mescla de páginas, atribuição de mídia, 
acabamento, numeração de páginas e digitalização e limpeza de cópia impressa. Assim, 
é possível produzir trabalhos completamente em linha e reduzir os custos com funcionários  
na inserção manual de divisórias.

2. FIERY SPOT PRO

A ferramenta mais avançada para gerenciar cores especiais, o Fiery Spot Pro garante que as 
cores da marca sejam sempre reproduzidas corretamente. Com o Fiery Spot Pro, os usuários 
obtêm novos recursos eficientes, como a capacidade de criar um alias de cores especiais, 
importar/exportar bibliotecas de cores especiais no Adobe Swatch Exchange, criar livros de 
amostras mais personalizados, editar cores especiais em L*a*b, editar matizes de cores especiais 
e editar cores especiais em uma tarefa específica.

3. FIERY IMAGEVIEWER

Com o Fiery ImageViewer, o usuário pode fazer edições de cores avançadas a qualquer momento, 
diretamente do DFE. Edite as cores em uma área específica da página, incluindo a substituição 
de cores específicas ou o ajuste das curvas de cores. Além disso, gere provas virtuais em monitor 
para clientes com apenas alguns cliques.

4. PRODUÇÃO ACELERADA COM A AUTOMATIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO       

DE PRÉ-IMPRESSÃO

Adicione o Fiery JobFlow para obter funcionalidades avançadas e econômicas de pré-impressão. 
Você pode facilmente configurar fluxos de trabalho de tarefas automatizados, incluindo conversão 
de PDF, preflight, correção e edição de arquivos PDF, aprimoramento de imagem, imposição  
de documentos, além de tíquetes de tarefa e aprovação.

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobmaster/overview/
http://www.efi.com/spotpro
http://www.efi.com/jobflow
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Servidor Fiery Fiery VC11 Fiery VC12C
Fiery Software Fiery FS500 Pro Fiery FS500

Plataforma Fiery NX Pro III E500

CPU Processador Intel® Core™ i5-8500 Processador Intel Pentium G5400

Sistema operacional Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 
2019 LTSC Linux

RAM 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB)

Unidade(s) de disco Unidade de inicialização SSD para SO e 
software Fiery + HDD de 1 TB Disco rígido de 500 GB

Kits de segurança para unidade de disco Fiery OPCIONAL Não disponível

Formatos VDP PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, 
Fiery FreeForm™ Plus

PDF/VT-1, Fiery FreeForm Plus 
 

Adobe® PDF Print Engine INCLUÍDO INCLUÍDO

Fiery JobExpert INCLUÍDO INCLUÍDO

Fiery Image Enhance Visual Editor INCLUÍDO OPCIONAL com o Fiery ColorRight Package*

Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, 
Fiery Postflight, Barra de controle Fiery

OPCIONAL com o Fiery Graphic Arts Pro 
Package* OPCIONAL com o Fiery ColorRight Package*

Fiery Preflight Pro OPCIONAL com o Fiery Graphic Arts Pro 
Package* Não disponível

Fiery Preflight INCLUÍDO OPCIONAL com o Fiery Automation Package*

Fiery JDF INCLUÍDO INCLUÍDO

Fiery JobFlow Base GRATUITO OPCIONAL com o Fiery Automation Package*

Fiery JobFlow* OPCIONAL OPCIONAL com o Fiery Automation Package*

Fiery Impose* INCLUÍDO OPCIONAL

Fiery Compose INCLUÍDO OPCIONAL

Fiery JobMaster*, *** OPCIONAL OPCIONAL

Fiery Graphic Arts Pro Package*, *** OPCIONAL Não disponível

Fiery JobExpert e Kit de processamento de PDF Todos os recursos do kit estão incluídos INCLUÍDO

Fiery ColorRight Package*, *** Não disponível OPCIONAL

Fiery Automation Package*, *** Não disponível OPCIONAL

Fiery Color Profiler Suite** OPCIONAL OPCIONAL

Espectrofotômetro EFI ES-3000 OPCIONAL OPCIONAL

Fiery NX Station GL/LS OPCIONAL Não disponível

Fiery FreeForm Create INCLUÍDO INCLUÍDO

Perfis de fábrica do Fiery Edge INCLUÍDO INCLUÍDO

Fiery Spot-On™ INCLUÍDO INCLUÍDO

Para obter mais informações sobre todos os recursos, acesse a página da FUJIFILM ApeosPro C810/C750/C650

* Versão de avaliação gratuita por 30 dias disponível

** Período de teste gratuito disponível no modo demonstração

*** Disponível como uma licença de 5 anos

http://fiery.efi.com/FB/VC11-VC12C
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