
Simplifique o preparo de trabalhos 
com ferramentas intuitivas.

Fiery® Compose
Software de composição de documento
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 *  A impressão de separadores somente está disponível em 
servidores Fiery externos.  

** Vendido separadamente.

Intuitivo

• A interface visual e interativa mostra as mudanças na 
composição da página conforme você as faz.

• Mescle e mova páginas com a simplicidade de arrastar 
e soltar.

• Visualize todas as tarefas exatamente como irão  
ser impressas.

Eficientes

• Salve a composição do trabalho e imprima as 
instruções de configuração e abra-as posteriormente.

• Exporte PDFs compostos para compartilhar com  
seus clientes e simplificar o processo de revisão  
e aprovação.

• Faça edições de última hora sem sair da interface do 
Compose com o Adobe® Acrobat® Pro**.

Integrados

• Defina requisitos de mídia usando o mesmo banco  
de dados do Paper Catalog em seu mecanismo  
de impressão.

• Use o mesmo espaço de trabalho para todas as tarefas 
de layout de documento oferecidas pelo Fiery Impose.

• Defina as configurações de acabamento, como 
grampeamento, perfuração ou dobra Z por capítulo.

Flexível

• Componha tarefas diretamente da Fiery Command 
WorkStation. Não é necessário comutar entre clientes 
ou abrir um aplicativo diferente.

• Execute tarefas de composição no servidor Fiery ou 
remotamente em clientes Windows® ou Macintosh.

Integre ferramentas de preparo de trabalhos 
para aumentar a precisão.
Fiery® Compose oferece ferramentas sofisticadas de composição de documentos e uma 
interface de usuário visual para acelerar as funções de montagem complexas e melhorar  
a revisão das configurações no nível da página.

O Fiery Compose está integrado à Fiery Command WorkStation®, para que os operadores de impressão sejam mais 
produtivos quando executarem trabalhos de preparo. Em uma única janela, os operadores podem gerenciar separadores*, 
especificar seleções de mídia, fazer edições de última hora e atribuir vários requisitos de acabamento. Dessa forma, você pode 
aproveitar as vantagens de um processo de impressão digital totalmente automatizado para produzir documentos finais  
e oferece um fluxo de trabalho que é:
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Ferramentas eficientes de preparo de documentos no Fiery Compose*

SIMPLIFIQUE O PREPARO DE TRABALHOS HOJE MESMO.

Para assistir a vídeos e obter mais informações, acesse nosso site efi.com/fieryimpose.

Cursos de treinamento online GRATUITOS incluídos

Você pode se tornar rapidamente em um especialista em composição de tarefas e começar 
a tirar partido das ferramentas eficientes do Fiery Compose com os cursos de e-learning 
interativos incluídos no produto.

 *  A funcionalidade do Compose é determinada pela versão do software do sistema Fiery que você está usando.  
Entre em contato com o fornecedor Fiery para obter informações adicionais sobre recursos e funcionalidades  
específicas do sistema Fiery.  

** Vendido separadamente.

FERRAMENTAS DE COMPOSIÇÃO
Visualização da página Simplifique a configuração dos documentos e a navegação em tarefas grandes. Visualize documentos 

inteiros, incluindo inserções, separadores e inícios de capítulos, e confirme visualmente as informações 
sobre as cores da mídia.

Bilhetagem por página Faça atributos de mídia e acabamento com uma exibição de trabalho WYSIWYG.

Definição de capítulo: Faça uma configuração rápida e fácil de intervalos de páginas em documentos e aplique atributos de 
mídia e acabamento por capítulo.

Conjuntos de acabamento mistos Simplifique o processo de montagem para produzir um trabalho totalmente finalizado. Com os módulos 
de acabamento embutidos conectados ao mecanismo de impressão, como grampeador, perfuração ou 
dobra em Z, os usuários podem selecionar várias opções aplicadas a subconjuntos em um trabalho.

Impressão de divisórias Insira, adicione ou remova separadores com a edição do texto dos separadores e gerenciamento de até 
100 guias mais bancos de separadores de até 15 cortes.

MONTAGEM
Montagem de páginas Visualize miniaturas e telas cheias. Adicione e exclua páginas de diferentes tamanhos. Faça edições de de 

última hora de texto e imagem.

Inserção direta de PDF Mescle páginas em PDF dentro dos documentos ou entre documentos.

Opções de entrega Altere a sequência de saída para otimizar o processo de acabamento.

Arquivo PDF Arquive trabalhos compostos como arquivos PDF para um processo de aprovação mais rápido  
e reimpressão mais fácil.

EDIÇÃO
Edições em último estágio Faça edições de última hora com o Adobe Acrobat Pro** sem sair da interface do Compose.

Adicione, exclua e duplique folhas Insira texto personalizado para páginas em branco e adicione, exclua ou duplique páginas sem voltar ao 
documento de origem.

Converter para escala de cinza Especifique facilmente qualquer página ou superfície de folha para imprimir em preto e branco  
e economize nos cliques, além de respeitar a intenção do designer para a peça impressa.

DEFINIÇÃO DE MÍDIA
Configuração de capa Altere dinamicamente a paginação inserindo páginas em branco necessárias.

Mídia mista Especifique a atribuição de mídias a partir da interface com referência visual para o conteúdo final, 
reduzindo os erros.

Definição do Paper Catalog Defina substratos personalizados e os adicione ao Paper Catalog para criar uma especificação de mídia 
mais rápida e mais fácil.

http://efi.com/fierycompose
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Requisitos do sistema
Recursos e funções variam de acordo com a versão da Fiery Command WorkStation 
instalada. Certifique-se de ter a versão mais recente para usufruir das vantagens de todos os 
recursos. Verifique os requisitos de instalação do sistema em fiery.efi.com/cws/systemspec.

Adicione o Fiery Impose para maximizar os lucros
Ao adquirir o Fiery Impose junto com a opção Fiery Compose, você pode incorporar  
a imposição intuitiva de documentos para agilizar e automatizar o processo de configuração 
do trabalho, fazendo com que o layout do documento e as tarefas de imposição funcionem 
em um único espaço de trabalho.

Fiery Workflow Suite
Fiery Compose é parte do Fiery Workflow Suite, um conjunto abrangente de ferramentas 
avançadas que simplificam e automatizam os processos de impressão para um novo nível 
de produtividade desde o envio de tarefas até a saída. Para obter mais informações, acesse 
www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Precisa de outras ferramentas de preparo?
Considere comprar o Fiery JobMaster que tem tudo o que o Fiery Compose tem,  
além de inserção e design avançados de separadores, numeração de páginas, digitalização  
e recursos eficientes de edição de última hora. Para obter mais informações,  
acesse www.efi.com/fieryjobmaster.

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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