
 

Fiery FS150/FS150 Pro 
Productgids voor nieuwe functies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit document biedt een overzicht van de nieuwe functies die doorgaans beschikbaar zijn op Fiery®-printservers. De daadwerkelijke 
beschikbaarheid van functies kan variëren afhankelijk van het Fiery-servermodel. Sommige functies worden mogelijk niet 
ondersteund vanwege specifieke kenmerken of regionale vereisten. Voor informatie over de functies van een specifiek Fiery-
servermodel raadpleegt u het functieoverzicht voor het desbetreffende servermodel of neemt u contact op met uw Fiery-
leverancier. Niets in dit document mag worden beschouwd als aanvullende garantie op de uitdrukkelijke garantieverklaringen die 
worden geleverd bij producten en diensten van EFI.
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Inleiding 

Het Fiery® FS150-/Fiery FS150 Pro-systeem is de meest innovatieve, schaalbare en geïntegreerde digitale front-end (DFE) voor 
digitale printsystemen. Het stelt klanten in staat om een maximaal rendement te halen uit hun investering. De nieuwe functies 
zorgen voor een aanzienlijke productiviteitswinst, produceren nauwkeurige en verbluffende kleuren, verbeteren het gebruiksgemak 
op spectaculaire wijze en zorgen voor een betere integratie. Ze helpen commerciële en digitale drukkers om kosten te besparen en 
hun dienstverlening te verbeteren.  

Fiery FS150 is beschikbaar voor interne (bustled/geïntegreerde) Fiery-servers. Fiery FS150 Pro is beschikbaar voor externe Fiery-
servers.  

Nieuwe functies  

Productiviteit Kleur/Beeldkwaliteit Gebruiksgemak Integratie 

Fiery HyperRIP-
verbeteringen*** 

Composite Overprint voor 
grijswaarden 

Fiery Ticker-
verbeteringen** 

Fiery JDF-verbeteringen* 

APPE 3.0 (Adobe PDF 
Print Engine)** 

Zwartpuntcompensatie voor 
CMYK* 

Fiery Command 
WorkStation® 5.5 

Fiery Dashboard-
integratie* 

CPSI 3020 (Configurable 
PostScript Interpreter) 

336 nieuwe PANTONE-
kleuren 

Fiery Software Manager Functie voor het bijhouden 
van taakkosten 

Geautomatiseerde 
workflows op de Fiery-
server  

Aangepaste 
curvevoorinstellingen* 

Tabs met 
aflooprand/Randtabs met 
afloop 

 

 Neerzetgebieden Ondersteuning voor speciale 
kleuren 

Fiery Remote Scan-
verbeteringen 

 

 In-line selectie van 
Server Presets en 
Virtual Printers 

 Fiery Command 
WorkStation 5.6* 

 

VDP Multi-Up Booklet  Fiery Go  

  Fiery-
configuratiehulpmiddel 

 

  Fiery Clone Tool for 
Embedded Servers (Fiery 
Clone Tool voor interne 
(bustled/geïntegreerde) 
servers) 

 

  Product Specific Presets 
(Productspecifieke 
Presets) 

 

* Vereist Fiery Command WorkStation 5.6/Fiery Extended Applications 4.2 (vanaf juni 2014 online te downloaden). Voor meer 
informatie over alle nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 5.6 raadpleegt u de gids voor nieuwe functies in Fiery 
Command WorkStation 5.6 of gaat u naar www.efi.com/cws5.  
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** Deze functies zijn niet beschikbaar op interne (bustled/geïntegreerde) Fiery-servers die draaien op de Fiery FS150-
systeemsoftware.  
*** Alleen beschikbaar op Fiery-servers met een Fiery QX100-hardwareplatform. 

Opmerking: De beschikbaarheid van functies varieert afhankelijk van het printsysteem. Voor informatie over welke functies 
beschikbaar zijn raadpleegt u het functieoverzicht voor het desbetreffende product.  
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Productiviteit 

Fiery HyperRIP-verbeteringen 

Fiery HyperRIP in het FS150 Pro-systeem is krachtiger dan Fiery HyperRIP in oudere systeemsoftware. De taak wordt nu door 
Fiery HyperRIP opgesplitst in vier logische delen voor parallelle verwerking, in plaats van twee. Dat betekent dat de Fiery-server 
een taak gemiddeld 15% sneller verwerkt dan een Fiery-server met een eerdere versie van Fiery HyperRIP en gemiddeld 55% 
sneller dan een Fiery-server zonder Fiery HyperRIP. 

 

Minimale vereisten: 

 8 processorkernen (cores) 

 16 GB RAM-geheugen 

 Fiery FS150 Pro-systeemsoftware 

Fiery HyperRIP is alleen beschikbaar voor Fiery-servers met een Fiery QX100-hardwareplatform.  

Het Fiery FS150 Pro-systeem detecteert automatisch het RAM-geheugen van de server en gebruikt op basis daarvan twee of vier 
RIP’s voor Fiery HyperRIP. Het gebruikt vier RIP’s wanneer de Fiery-server minstens 16 GB of meer RAM heeft en twee RIP’s 
wanneer de Fiery-server meer dan 8 GB maar minder dan 16 GB RAM heeft. 

De voortgangsbalk in het Job Center (Taakcentrum) van Command WorkStation is opgesplitst. Er worden twee of vier 
voortgangsbalken naast elkaar weergegeven. Deze worden gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar bijgewerkt. Zo kan de gebruiker 
de voortgang van Fiery HyperRIP volgen. 

Gemiddelde RIP-prestaties 

Fiery FS150 Pro 
zonder Fiery 

HyperRIP

Fiery FS100 Pro 
met Fiery 
HyperRIP 

Fiery FS150 Pro 
met Fiery 
HyperRIP 
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Een taak die door Fiery HyperRIP opgesplitst is en door vier RIP’s wordt geRIPt (verwerkt) 

Voordelen voor de klant 

 Biedt aanzienlijk betere RIP-prestaties door meerdere pagina’s van de taak tegelijk te verwerken. 

 Toont gebruikers via voortgangsbalken de voortgang van de actieve RIP’s. 

 Zorgt dat taken sneller worden verwerkt, waardoor gebruikers minder moeten wachten en een hogere efficiëntie wordt 
gerealiseerd. 

APPE 3.0 (Adobe PDF Print Engine)  

Fiery-servers die draaien op de Fiery FS150 Pro-systeemsoftware, bieden ondersteuning voor de nieuwste PDF-interpreter van 
Adobe®.  

Meer informatie over de verbeteringen in versie 3.0 is beschikbaar op http://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html.  

Voordelen voor de klant 

 Houdt klanten met Fiery-servers up-to-date dankzij ondersteuning voor de nieuwste industriestandaarden. 

CPSI 3020 (Configurable PostScript Interpreter) 

Fiery-servers die draaien op de Fiery FS150 Pro-systeemsoftware, bieden ondersteuning voor de nieuwste PostScript®-interpreter 
van Adobe.  

Voordelen voor de klant 

 Houdt klanten met Fiery-servers up-to-date dankzij ondersteuning voor de nieuwste industriestandaarden. 

Geautomatiseerde workflows op de Fiery-server 

Hiermee bedoelen we Virtual Printers of Server Presets. Gebruikers kunnen vanuit de Fiery Command WorkStation-
gebruikersinterface in een handomdraai Server Presets selecteren door met de rechtermuisknop te klikken op een taak. Door een 
nieuwe Virtual Printer te maken, kunnen Fiery-beheerders gemakkelijk geautomatiseerde workflows maken en publiceren. Door de 
workflows te publiceren, stellen ze deze beschikbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot de desbetreffende Fiery-server. 
De geautomatiseerde workflows vereisen een Fiery-server met Virtual Printers of Server Presets. De functie Virtual Printers is 
standaard beschikbaar op externe servers en is een optionele functie voor interne (bustled/geïntegreerde) servers. Server Presets 
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zijn standaard beschikbaar op zowel externe als interne (bustled/geïntegreerde) servers die draaien op Fiery System 10, 10e of 
nieuwere systeemsoftware. 

 

Gebruikers kunnen met de rechtermuisknop op een taak klikken om een Server Preset te selecteren 

Fiery Command WorkStation heeft een nieuwe look-and-feel dankzij nieuwe neerzetgebieden. Dat zijn duidelijk aangegeven 
plaatsen waar gebruikers af te drukken bestanden kunnen neerzetten. Een van de neerzetgebieden is de serverlijst. Wanneer 
gebruikers bestanden slepen naar een Fiery-server in de serverlijst, wordt het dialoogvenster Importeren weergegeven. Zo kunnen 
ze eenvoudig een workflow (Server Presets en Virtual Printers) toepassen op bestanden tijdens het importeren. Dankzij de 
verbeterde weergave van de serverlijst zien gebruikers in één oogopslag serverinformatie zoals tonerniveaus, waarschuwingen en 
meer. 

 

Gebruikers zien dat de wachtrij Held (Geblokkeerd) een neerzetgebied is 
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Voordelen voor de klant 

 Maakt het gebruikers gemakkelijk om Server Presets en Virtual Printers toe te passen tijdens het downloaden van de taak naar 
de Fiery-server. 

 Biedt een verbeterde weergave van de serverlijst: gebruikers zien in één oogopslag serverinformatie zoals verbruiksartikelen, 
tonerniveaus, waarschuwingen en meer. 
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VDP Multi-Up Booklet 

VDP Multi-Up Booklet is een Fiery Impose-functie waarmee gebruikers 
twee records op een vel kunnen afdrukken. Zo kunnen ze kosten 
besparen: door af te drukken op een groter vel, besparen ze op clicks. 
De functie is toegankelijk via Fiery Impose. Gebruikers kunnen 
instellingen opslaan als een Impose-voorinstelling (preset). Die 
instellingen kunnen ze dan via Virtual Printers of Hot Folders selecteren 
voor geautomatiseerde taakverzending.  

Voor records van verschillende lengte worden automatisch blanco 
pagina’s geplaatst op basis van pagineringsvereisten. Als geen 
omslagoptie ingeschakeld is, worden de blanco pagina’s normaal gezien 
aan het einde van de taak geplaatst. Is een omslagoptie ingeschakeld, 
dan kunnen de blanco pagina’s ergens in het midden liggen nadat de 
taak off-line is gevouwen. 

De functie VDP Multi-Up Booklet is alleen beschikbaar voor VDP-taken 
(Variable Data Printing, afdrukken met variabele gegevens).  

Voordelen voor de klant 

 Maakt snellere doorvoer mogelijk door een taak te produceren met minder vellen – en dus minder clicks. 

 Bespaart kosten door twee records op een groter velformaat af te drukken. 
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Kleur/Beeldkwaliteit 

Composite Overprint voor grijswaarden 

De functie Composite Overprint voor grijswaarden zorgt ervoor dat overdrukken, slagschaduwen en transparanties in 
kleurenafdruktaken ook nauwkeurig worden weergegeven wanneer de taak in de grijswaardenmodus wordt afgedrukt.  

Deze unieke Fiery-functie is actief bij het afdrukken in de grijswaardenmodus als het selectievakje Composite Overprint 
ingeschakeld is. De functie werkt zowel met CPSI- als met APPE-interpreters.  

 
 
Om te garanderen dat overdrukken juist worden weergegeven in zwart-wituitvoer, moeten gebruikers in Job Properties de kleurmodus Grayscale 
(Grijswaarden) selecteren en het selectievakje Composite Overprint inschakelen 
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 Voordelen voor de klant 

 Garandeert dat zwart-wituitvoer vanaf de eerste afdruk wordt afgedrukt zoals de ontwerper voor ogen had, zelfs als hij of zij 
technieken zoals overdrukken heeft gebruikt.  

 Bespaart kosten bij de productie van zwart-wituitvoer en behoudt de weergave van complexe ontwerpelementen. 

Zwartpuntcompensatie voor CMYK 

Zwartpuntcompensatie voor CMYK maakt gebruik van Fiery-kleurbeheer om schaduwdetails te beheren bij het converteren van 
CMYK-kleuren. Dit is vooral handig bij het afdrukken van afbeeldingen met een standaard CMYK-gamma als bronkleurenruimte 
(bijv. ISO Coated V.2 of GRACoL) op media van lage kwaliteit met een kleiner CMYK-gamma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
normaal, ongestreken papier. 

Zwartpuntcompensatie voor CMYK is een van de functies die moeten worden ingeschakeld voor perfecte PDF/X-4-uitvoer of om de 
Altona Test Suite en de Ghent Output Test Suite juist af te drukken. Voor proofing van productie op media zoals krantenpapier, dat 
een klein CMYK-gamma heeft, kan de functie worden uitgeschakeld. Zo kunnen gebruikers nauwkeuriger simuleren hoe de kleuren 
worden geproduceerd op een krantenpers. Zwartpuntcompensatie is altijd ingeschakeld voor RGB-bronnen die worden 
geconverteerd met behulp van het weergavetype Relative Colorimetric (Relatieve kleurmeting). 

De functie vereist Fiery FS150-systeemsoftware en Fiery Command WorkStation 5.6. Zie de gids voor nieuwe functies voor Fiery 
Command WorkStation. 

Weergave wanneer de kleurmodus Grayscale geselecteerd 
is en het selectievakje Composite Overprint ingeschakeld is 

De rode vakken geven aan waar er fouten optreden 
wanneer er geen overdruk wordt toegepast 



 

11 

 

De instelling Zwartpuntcompensatie in Job Properties 

Voordelen voor de klant  

 Garandeert perfecte PDF/X-4-uitvoer en garandeert dat de Altona Test Suite en de Ghent Output Test Suite juist worden 
afgedrukt. 

336 nieuwe PANTONE-kleuren  

Up-to-date PANTONE®-bibliotheekondersteuning met toevoeging van de 336 nieuwe PANTONE-kleuren aan de Fiery-server stelt 
gebruikers in staat om nog meer PANTONE-kleuren nauwkeurig te produceren.  

De bibliotheek is vanuit Command WorkStation toegankelijk via Device Center (Apparaatcentrum) > Resources (Hulpbronnen) > 
Spot Colors (Steunkleuren). 

Voordelen voor de klant  

 Voldoet aan de hoge verwachtingen van klanten op het gebied van kleur. 

 Realiseert accurate kleurafstemming voor de nieuwste PANTONE-kleuren, waaronder nieuwe colorimetrische definities. 

Het hele arsenaal PANTONE-bibliotheken, waaronder de 84 nieuwe kleuren van de PANTONE PLUS SERIES, de vervanger van 
PANTONE MATCHING SYSTEM® (PMS), kan ook worden gedownload op download.efi.com/FieryPantone.  
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Aangepaste curvevoorinstellingen 

Aangepaste curvevoorinstellingen is een functie in Fiery ImageViewer die de mogelijkheid biedt om aangepaste 
kleurcurvebewerkingen op te slaan en toe te passen via de Fiery Driver, Job Properties, Hot Folders of Virtual Printers. 

De functie vereist Fiery Command WorkStation 5.6. Zie de gids voor nieuwe functies voor Fiery Command WorkStation. 

Voordelen voor de klant 

 Maakt het mogelijk om lastminutekleuraanpassingen te automatiseren voor taken die hetzelfde type kleurcorrectie vereisen. 

Ondersteuning voor speciale kleuren 

De functie Speciale kleuren maakt het mogelijk om speciale effecten te creëren door voor de productie kleurstoffen te gebruiken die 
buiten CMYK vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een transparante coating voor een glanseffect, witte kleurstof voor helderder 
uitvoer op mat papier en diverse steunkleuren (bijv. rood of metaalkleuren). 

De functie Speciale kleuren wordt ondersteund vanuit de volgende gebruikersinterfaces: 
- ImageViewer – is toegankelijk via extra kleurplaten of curven buiten CMYK. 
- Job Properties in de Fiery Driver en in Command WorkStation – is beschikbaar via een nieuw Speciale kleuren-tabblad 

voor taakopties die specifiek bedoeld zijn voor de speciale kleuren. 
- Fiery Driver – is toegankelijk op het tabblad Watermark (voor doorzichtige toepassingen), op het tabblad Installable 

Options (Installeerbare opties) en via Consumables (Verbruiksartikelen). 
- Command WorkStation – is toegankelijk in het gedeelte Consumables (Verbruiksartikelen) en het gedeelte Speciale 

kleuren op het tabblad Resources (Hulpbronnen). 
Het automatisch genereren van watermerkinstellingen en de ImageViewer-ondersteuning zijn unieke Fiery-functies. 

Voordelen voor de klant  

 Stelt drukkers in staat om toepassingen met een hogere toegevoegde waarde te produceren en zo hogere winstmarges te 
realiseren. 

 Stelt grafisch ontwerpers in staat om met behulp van speciale effecten bepaalde objecten te benadrukken en zo documenten 
te creëren die zich onderscheiden van andere. 

De nieuwste PANTONE-bibliotheken zijn altijd te downloaden op efi.comBeschikbare PANTONE-bibliotheken op de Fiery-server 
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 Stelt marketeers in staat om met opvallende materialen de aandacht van consumenten te trekken en vast te houden.
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Gebruiksgemak 

Fiery Ticker-verbeteringen 

Fiery Ticker is een toepassing die wordt uitgevoerd als schermbeveiliging op een externe Fiery-server. 

Fiery Ticker 2.0 integreert met de traditionele blauwe balk boven aan het scherm in Fiery. Het voegt de volgende nieuwe functies 
toe aan de balk: 

 Toegang tot snelkoppelingen naar Fiery-toepassingen zoals Command WorkStation, Hot Folders, Fiery Remote Scan, Fiery 
Color Profiler Suite en Fiery-opmerkingen.  

 Mogelijkheid om het kleurthema te wijzigen. 

 Mogelijkheid tot het toepassen van acties op het gebied van taak- en serverbeheer (bijv. om de verwerking of het afdrukken 
van een taak te annuleren) of serveracties (bijv. om de server opnieuw op te starten). 

Fiery Ticker 2.0 zorgt ervoor dat de activiteit of status van Fiery-systemen in één oogopslag zichtbaar is en biedt snelle toegang tot 
de belangrijkste Fiery-toepassingen en acties. 

 
Op de nieuwe Fiery Ticker-balk is de status van de Fiery-server in één oogopslag zichtbaar 

 

Fiery Ticker biedt snelkoppelingen naar belangrijke Fiery-toepassingen en snelle toegang tot acties op het gebied van taakbeheer 
en serveracties 

Voordelen voor de klant 

 Verhoogt de productiviteit van de gebruiker dankzij snelle toegang tot de meest gebruikte Fiery-toepassingen. 
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Fiery Command WorkStation 5.5 

Fiery Command WorkStation 5.5 biedt de volgende nieuwe functies: (voor meer informatie over de functies klikt u hieronder op de 
desbetreffende functies) 

 Geautomatiseerde workflows op de Fiery-server 

- Neerzetgebieden 

- In-line selectie van Server Presets en Virtual Printers 

 Tabs met aflooprand/Randtabs met afloop in Fiery JobMaster 

 VDP Multi-Up Booklet 

 Fiery Software Manager 

 Fiery Remote Scan-verbeteringen 

Versie 5.6 van Command WorkStation is vanaf juni 2014 te downloaden op www.efi.com/cws5. Voor meer informatie over de 
nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 5.6 raadpleegt u de gids voor nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 5.6 
of gaat u naar www.efi.com/cws5.  

Fiery Software Manager 

Fiery Software Manager is een platformonafhankelijke beheertoepassing voor de toepassingen die deel uitmaken van het Fiery 
Extended Applications Package. Fiery Software Manager identificeert en downloadt het juiste pakket dat moet worden 
geïnstalleerd. Het beheert de processen voor het installeren en verwijderen van de desbetreffende toepassingen. Gebruikers 
kunnen het downloaden van software pauzeren en hervatten. Ook kunnen ze Fiery Software Manager zo instellen dat het 
toekomstige updates automatisch op de achtergrond downloadt. 
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Fiery Software Manager meldt gebruikers wanneer er nieuwe versies beschikbaar zijn voor 
toepassingen van het Fiery Extended Applications Package 

 

Gebruikers kunnen het downloaden op elk gewenst moment pauzeren of stoppen 

Voordelen voor de klant  

 Brengt gebruikers op de hoogte wanneer er nieuwe softwareversies beschikbaar zijn voor download. 

 Biedt de mogelijkheid om het downloaden van software te pauzeren en hervatten, waarbij geen gegevens verloren gaan en het 
proces niet opnieuw moet worden gestart. 

Tabs met aflooprand/Randtabs met afloop 

De functie Tabs met aflooprand/Randtabs met afloop in Fiery JobMaster stelt 
gebruikers in staat om volledig afgewerkte, lange documenten te produceren die 
duidelijk onderverdeeld zijn. En dat zonder tabbladen te gebruiken: tabs met 
aflooprand worden afgedrukt op de pagina zelf, niet op tabbladen.  

Instellingen voor tabs met aflooprand worden automatisch toegepast op alle pagina’s 
in het hoofdstuk, waarbij de tabpositie wordt aangepast voor elk volgend hoofdstuk. 
Om ervoor te zorgen dat de kleur van de tab zichtbaar zal zijn aan de rand van de 
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pagina, moet de afgewerkte taak worden bijgesneden aan de rand van het boek(je). 

Voordelen voor de klant  

 Helpt om volledig afgewerkte taken te produceren die duidelijk onderverdeeld zijn. En dat zonder tabbladen te gebruiken: tabs 
met aflooprand worden afgedrukt op de pagina zelf, niet op tabbladen. 

 Stelt drukkers in staat om hun klanten iets nieuws en een hogere toegevoegde waarde te bieden. 

Fiery Remote Scan-verbeteringen 

De Fiery Remote Scan-toepassing biedt de volgende verbeteringen: 

 Folder Mapping (Maptoewijzing) 

 Auto Login (Automatisch aanmelden) 

Folder Mapping (Maptoewijzing) 

Deze functie vervangt de Fiery Bridge-toepassing die alleen beschikbaar was voor Windows-clients (gebruikerscomputers). Met 
Folder Mapping kunnen gebruikers die vanaf de Fiery-server scannen, de inhoud van het Fiery-postvak synchroniseren met een 
lokale map op een client. Folder Mapping is beschikbaar op zowel Windows- als Mac-clients. Met deze functie verschijnen de 
scantaken die naar een postvak worden verzonden, automatisch in een map op de client. 

 

De inhoud van het Fiery-postvak wordt weergegeven op een Mac-client 

Voordelen voor de klant  

 Stelt gebruikers in staat om scantaken sneller op te halen. 

 Ondersteunt zowel Windows als Mac, zonder dat extra toepassingen uit het Fiery Extended Applications Package hoeven te 
worden geïnstalleerd. 

Auto Login (Automatisch aanmelden) 

De functie Auto Login onthoudt de naam van het postvak en het wachtwoord van Fiery-gebruikers. Zo hoeven ze de 
aanmeldingsgegevens voor het postvak slechts één keer in te voeren. 



 

18 

 

De gebruiker wordt automatisch herkend 

Voordelen voor de klant  

 Helpt om het hele scanproces te versnellen. 
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Fiery Command WorkStation 5.6 

Fiery Command WorkStation 5.6 is vanaf juni 2014 online te downloaden op www.efi.com/cws5. Het biedt onder andere de 
volgende nieuwe functies: 

o Job List Filtered Views (Gefilterde taaklijstweergaven) 

o Fiery JDF 1.3 met Fiery Integration Manager 

o Online Help 

o Toegang tot de webpagina Online hulpmiddelen voor Fiery 

o Fiery Dashboard-integratie 

o Fiery ImageViewer 2.0 

 Nieuwe gebruikersinterface 

 Aangepaste curvevoorinstellingen 

 Ondersteuning voor speciale kleuren 

 Verbeterde export van PDF-softproofs 

o Fiery JobMaster-verbeteringen 

 Multi-bank tabs (Tabbladen met meerdere sets) 

 Verbeteringen op het gebied van paginanummering 

o Create New Job (Nieuwe taak maken) 

o Gebruikersinterface nu ook vertaald in het Russisch, Turks, Pools en Tsjechisch 

Voor meer informatie over de nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 5.6 raadpleegt u de gids voor nieuwe functies in 
Fiery Command WorkStation 5.6 of gaat u naar www.efi.com/cws5.  

Fiery Go 

Fiery Go stelt gebruikers in staat om Fiery Driven (door Fiery aangestuurde) printers te 
beheren vanaf hun iPad en iPhone. Het stelt gebruikers in staat de status van 
meerdere Fiery Driven printers in de gaten te houden, zodat ze afdruktaken kunnen 
beheren vanaf elke plek in hun bedrijf. Met Fiery Go kunnen gebruikers diverse 
taakacties uitvoeren, zoals afdrukken, verwijderen, een voorbeeldweergave bekijken 
en taakkenmerken opgeven. De app geeft meldingen weer over de status van 
verbruiksartikelen, fouten in een afdruktaak, papierstoringen en meer. Zo kunnen 
gebruikers onmiddellijk reageren. 

Fiery Go biedt méér flexibiliteit en stelt gebruikers in staat te multitasken om zo de 
efficiëntie en productiviteit in hun werkomgeving te verbeteren. De app is 
gebruiksvriendelijk, in luttele minuten geïmplementeerd en gratis.  

Voor meer informatie en om Fiery Go te downloaden gaat u naar de Apple iTunes 
Store: https://itunes.apple.com/us/app/fiery-go/id672206364?ls=1&mt=8  

Voor informatie over de technische vereisten en een videorondleiding gaat u naar 
http://fiery.efi.com/fierygo  

Voordelen: 

 Stelt gebruikers in staat om de taken op Fiery-servers te beheren vanaf elke plek in hun bedrijf.  
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 Biedt gebruikers de flexibiliteit om te multitasken om zo de efficiëntie in hun werkomgeving te verbeteren.  
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Fiery-configuratiehulpmiddel 

Het Fiery-configuratiehulpmiddel stelt de Fiery-
beheerder in staat om de Fiery-server te configureren 
voor een specifieke afdrukomgeving. Dit hulpmiddel 
vervangt het hulpmiddel dat in Fiery Command 
WorkStation toegankelijk was via Device Center 
(Apparaatcentrum) > General (Algemeen)/Server 
Configuration (Serverconfiguratie) > de knop Configure. 
Wanneer de knop Configure wordt geselecteerd, geeft 
het Fiery-configuratiehulpmiddel een op een browser 
gebaseerde gebruikersinterface weer met:  

 De huidige Fiery-configuratie en toegang tot 
de knop Edit (Bewerken) om instellingen te 
wijzigen. 

 Een knop om te controleren op 
productupdates: hiermee wordt een lijst van 
beschikbare software-updates voor de desbetreffende Fiery-server geopend. Dit zijn de updates die voorheen toegankelijk 
waren via de pagina System Update (Systeemupdate) in Configure. 

Het Fiery-configuratiehulpmiddel biedt de volgende voordelen: 

 Ondersteuning voor alle gangbare webbrowsers, zonder dat speciale plug-ins hoeven te worden geïnstalleerd. 

 Drie menuniveaus die het gebruikers gemakkelijk maken om van de ene instellingen naar de andere te gaan. 

 In-line begeleiding om het risico op fouten te minimaliseren. 

 Zoekfunctie voor snellere toegang tot relevante instellingen. 

 Ondersteuning voor beperkingen om gebruikers te begeleiden wanneer ze tegenstrijdige instellingen selecteren. 

 Verbeteringen op het gebied van gebruiksgemak die het mogelijk maken om instellingen die op meerdere plaatsen 
worden gebruikt (bijv. e-mail of proxy), te koppelen voor eenvoudige toegang. 

 Afhandeling van het opnieuw opstarten: het hulpmiddel weet welke gewijzigde instellingen direct kunnen worden 
toegepast en welke gewijzigde instellingen het opnieuw opstarten of rebooten van de server vereisen om de 
instellingen toe te passen. Als voor de gekozen instellingen de server opnieuw moet worden opgestart of worden 
gereboot, geeft het hulpmiddel een melding weer boven aan het scherm. Instellingen die direct kunnen worden 
toegepast, worden onmiddellijk opgeslagen.  

 Overdracht van gegevens via HTTPS voor extra beveiliging. 

 Bijgewerkte configuratiepagina, die de categorieën van de huidige Fiery-configuratieweergave weergeeft. 

Voordelen voor de klant  

 Helpt beheerders om de Fiery-server sneller klaar te krijgen voor productie. 

 Voorkomt dat contact moet worden opgenomen met de technische supportafdeling. 

Product Specific Presets (Productspecifieke Presets) 

Fiery-servers worden geleverd met vijf Server Presets die gebruikers helpen om taken snel in te stellen door gebruik te maken van 
kant-en-klare veelgebruikte afdrukinstellingen. Deze helpen om gebruikers te stimuleren gebruik te maken van geautomatiseerde 
workflows via Server Presets.  
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De Server Presets omvatten: 

 

Noord-Amerikaanse Presets 
1. Half-letter booklet (Boekje van Half-letter-formaat) 

2. Letter booklet (Boekje van Letter-formaat) 

3. Letter duplex grayscale (Taak van Letter-formaat die dubbelzijdig moet worden afgedrukt in grijswaarden) 

4. Letter duplex staple (Taak van Letter-formaat die dubbelzijdig moet worden afgedrukt en die moet worden geniet) 

5. Letter 2-up tabloid (Taak met 2 Letter-pagina's per Tabloid-vel) 

Metrische Presets 
1. A5 booklet (Boekje van A5-formaat) 

2. A4 booklet (Boekje van A4-formaat) 

3. A4 duplex grayscale (Taak van A4-
formaat die dubbelzijdig moet 
worden afgedrukt in grijswaarden) 

4. A4 duplex staple (Taak van A4-
formaat die dubbelzijdig moet 
worden afgedrukt en die moet 
worden geniet) 

5. A4 2-up A3 (Taak met 2 A4-pagina's 
per A3-vel)  

 
 
 
 
 

Fiery Clone Tool for Embedded Servers (Fiery Clone Tool voor interne 
(bustled/geïntegreerde) servers) 

De Fiery Clone Tool for Embedded Servers maakt een identieke kopie van de hele Fiery-server naar één kopiebestand. Dat 
bestand kan dan worden gebruikt voor snel en eenvoudig systeemherstel. Deze functie is alleen bedoeld voor gebruik door de 
technische supportafdeling. De Fiery Clone Tool for Embedded Servers (het kopiebestand) kan worden gebruikt op eender welk 
identiek Fiery-servermodel. Er zijn geen beperkingen qua Fiery-opties die kunnen worden opgenomen in de kopie. 

De Fiery Clone Tool for Embedded Servers ondersteunt interne (bustled/geïntegreerde) Fiery-servers die draaien op Fiery System 
8e R2 en nieuwere systeemsoftware maar alleen als deze een Linux-besturingssysteem hebben. De tool geeft een foutmelding 
weer als deze wordt gebruikt op een Fiery-server die niet wordt ondersteund. Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende 
gebruikersgids in het EFI Download Center. 

Deze tool wordt geboot en gestart vanaf een USB-station dat geformatteerd is met versie 1.3.4 of een nieuwere versie van de USB 
Prep Tool. Het USB-station moet een minimale opslagcapaciteit van 4 GB hebben. 

Productspecifieke Presets die beschikbaar zijn voor alle Fiery-gebruikers 
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De Fiery Clone Tool for Embedded Servers-software is ook te downloaden via de pagina Download Drivers op efi.com. Klik op het 
tabblad Application Software and Tools en selecteer Fiery Clone Tool for Embedded Servers.  

Voordelen voor de klant  

 Biedt een efficiënt back-upproces (“kloonproces”) met eenvoudige en intuïtieve stappen.  

 Biedt snel en eenvoudig herstel van de interne (bustled/geïntegreerde) Fiery-server. Herstelt het Fiery-systeem tot 
productiestatus in nauwelijks enkele minuten tijd.  
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Integratie 

Fiery JDF-verbeteringen 

Vereist Fiery Command WorkStation 5.6/Fiery Extended Applications 4.2 (vanaf juni 2014 online te downloaden). Voor meer 
informatie over de nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 5.6 raadpleegt u de gids voor nieuwe functies in Fiery 
Command WorkStation 5.6 of gaat u naar www.efi.com/cws5. 

Fiery Dashboard-integratie 

Vereist Fiery Command WorkStation 5.6/Fiery Extended Applications 4.2 (vanaf juni 2014 online te downloaden). Voor meer 
informatie over de nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 5.6 raadpleegt u de gids voor nieuwe functies in Fiery 
Command WorkStation 5.6 of gaat u naar www.efi.com/cws5. 

Functie voor het bijhouden van taakkosten 

De Fiery FS150-systeemsoftware maakt gebruik van versie 4.5 van de Fiery Driver met de functie voor het bijhouden van 
taakkosten als nieuwe functie. De functie voor het bijhouden van taakkosten configureert het printerstuurprogramma om de 
administratieve informatie van de afdruktaak te registreren. Zo kunnen afdrukomgevingen bijhouden wie wat afdrukt zonder dat ze 
hoeven te beschikken over een afzonderlijke oplossing voor intelligente bewaking, verrekening, rapportage en beheer van 
afdruktaken. De toegewezen administratieve code is gekoppeld aan een specifieke afdeling of een specifiek project voor een klant. 
De afdrukkosten worden nauwkeurig bijgehouden en kunnen worden toegerekend aan de interne afdeling of het desbetreffende 
project voor een klant.  

Een pop-updialoogvenster verschijnt wanneer gebruikers op Print (Afdrukken) klikken om hen eraan te herinneren de gegevens in 
te voeren. De gegevens worden verzameld in het Fiery Job Log (Takenlogboek), zodat ze kunnen worden opgehaald en 
geëxporteerd naar andere administratieve systemen. 

De gegevens die in het pop-updialoogvenster worden ingevoerd, worden niet gevalideerd in Fiery. Vereiste validatie wordt 
uitgevoerd door het printsysteem. 
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De instelling om taken bij te houden in Fiery Driver 4.5 

 

De functie om taken bij te houden vereist de invoer van administratieve informatie 

 


