Fiery FS150/FS150 Pro
Przewodnik po nowych funkcjach

Niniejszy dokument dotyczy zestawu funkcji najczęściej występujących w serwerach druku Fiery®. Rzeczywista dostępność funkcji
zależy od modelu produktu Fiery, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane z powodu określonych parametrów
realizacji projektu lub wymagań regionalnych. Informacje na temat funkcji określonego modelu produktu Fiery można znaleźć w
zestawieniu funkcji tego modelu lub uzyskać od dostawcy produktu Fiery. Żadnych stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie
nie należy traktować jako gwarancji, które poszerzałyby zakres gwarancji udzielanej wprost w przypadku produktów i usług EFI.
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Wstęp
System Fiery® FS150/FS150 Pro jest najbardziej innowacyjnym, skalowalnym i zintegrowanym cyfrowym systemem front end
przeznaczonym dla cyfrowych mechanizmów druku, dzięki czemu klienci mogą uzyskać najwyższy zwrot z inwestycji. Nowe
funkcje zapewniają znaczny wzrost wydajności, dokładne i bardzo atrakcyjne wizualnie odwzorowanie kolorów oraz wyraźnie
większą łatwość obsługi. Poszerzają również możliwości integracji, dzięki czemu drukarnie komercyjne i cyfrowe mogą obniżyć
koszty oraz podnieść poziom obsługi.
System Fiery FS150 jest przeznaczony dla wbudowanych serwerów Fiery, a system Fiery FS150 Pro — dla zewnętrznych
serwerów Fiery.
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* Wymaga produktu Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2, który będzie można pobierać z Internetu
od czerwca 2014 r. Więcej informacji na temat pełnej listy nowych funkcji produktu Fiery Command WorkStation 5.6 można znaleźć
w przewodniku po nowych funkcjach tego produktu lub na stronie www.efi.com/cws5.
** Funkcje niedostępne we wbudowanych serwerach Fiery z systemem Fiery FS150.
100
*** Funkcja dostępna tylko w serwerach Fiery QX .
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Uwaga: funkcje różnią się w zależności od modelu mechanizmu druku. Szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji
można znaleźć w zestawieniu funkcji konkretnego produktu.
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Wydajność
Fiery HyperRIP — ulepszenia
Technologia Fiery HyperRIP dostępna w systemach FS150 Pro ma jeszcze większe możliwości niż w poprzednich wersjach.
Obecnie w celu przetwarzania równoległego HyperRIP dzieli zadanie na cztery (a nie dwie) logiczne części. Dzięki temu serwer
Fiery przetwarza zadanie średnio o 15% szybciej niż w przypadku wcześniejszych wersji funkcji HyperRIP oraz średnio o 55%
szybciej niż serwer Fiery bez funkcji HyperRIP.

Wymagania minimalne


8 rdzeni procesorowych



16 GB pamięci RAM



Oprogramowanie systemowe FS150
100

Funkcja Fiery HyperRIP jest dostępna tylko na platformach serwerowych Fiery QX

.

Systemy Fiery FS150 Pro automatycznie wykrywają zasoby sprzętowe, a następnie stosują do zadań funkcję HyperRIP z dwoma
lub czterema procesorami RIP. Cztery procesory RIP są stosowane, gdy serwer Fiery ma co najmniej 16 GB pamięci RAM, a dwa
procesory RIP — gdy serwer ma 8–16 GB pamięci RAM.
Wskaźnik postępu w oknie Command WorkStation Job Center jest podzielony i przedstawia obok siebie dwa lub cztery niezależne
paski postępu, które są aktualizowane jednocześnie i niezależnie od siebie odpowiednio do zaawansowania czynności
wykonywanych przez funkcję HyperRIP.
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Zadanie podzielone przez funkcję HyperRIP do obróbki RIP na czterech procesorach

Korzyści dla klienta


Znaczny wzrost wydajności dzięki jednoczesnemu przetwarzaniu wielu stron zadania.



Paski postępu odzwierciedlają działanie poszczególnych procesorów.



Szybsza praca skraca czas oczekiwania operatorów i zwiększa wydajność.

APPE 3.0
®

Serwery z systemem Fiery FS150 Pro obsługują najnowszy interpreter PDF firmy Adobe .
Ulepszenia wprowadzone w wersji 3.0 przez firmę Adobe można znaleźć na stronie
http://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html.

Korzyści dla klienta


Serwery Fiery zapewniają obsługę najnowszych standardów branżowych.

CPSI 3020
®

Serwery z systemem Fiery FS150 Pro obsługują najnowszy interpreter PostScript firmy Adobe.

Korzyści dla klienta


Serwery Fiery zapewniają obsługę najnowszych standardów branżowych.

Zautomatyzowane toki pracy serwera Fiery
Interfejs Fiery Command WorkStation umożliwia szybkie wybieranie ustawień Server Presets po kliknięciu zadania prawym
przyciskiem myszy. Administrator Fiery może tworzyć odpowiednie toki pracy równie łatwo jak nowe drukarki Virtual Printer, a
następnie publikować je na potrzeby wszystkich operatorów mających dostęp do danego serwera Fiery. Do automatyzacji toków
pracy wymagany jest serwer Fiery z funkcją Virtual Printers lub Server Presets. Virtual Printers to standardowa funkcja serwerów
zewnętrznych i opcjonalna funkcja w przypadku serwerów wbudowanych. Funkcja Server Presets jest standardowo dostępna w
serwerach zewnętrznych i wbudowanych, począwszy od platformy Fiery System 10 i 10e.
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Wybór ustawienia Server Preset po kliknięciu zadania prawym przyciskiem myszy

Nowa funkcja stref do wrzucania powoduje zmianę wyglądu interfejsu Fiery Command WorkStation i sposobu jego działania. Dzięki
niej w oknie wyraźnie widoczne są obszary, do których można wrzucać pliki przeznaczone do druku. Z funkcją tą wiążą się również
udoskonalenia dotyczące widoku listy serwera: łatwy sposób kojarzenia ustawień Server Presets i drukarek Virtual Printers
podczas pobierania zadania na serwer Fiery, a także rozszerzony widok listy serwera oraz informacji, takich jak materiały
eksploatacyjne, toner, alerty itp.

Strefa do wrzucania widoczna w kolejce przechowywanych zadań

Korzyści dla klienta


Łatwy sposób kojarzenia ustawień Server Presets i drukarek Virtual Printers podczas pobierania zadania na serwer
Fiery.



Rozszerzony widok listy serwera oraz informacji, takich jak materiały eksploatacyjne, toner, alerty itp.
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VDP Multi-Up Booklet
VDP Multi-Up Booklet to funkcja modułu Fiery Impose, która umożliwia
drukowanie dwóch rekordów na jednym arkuszu. W ten sposób obniża
koszty, ponieważ wydruk na większym arkuszu wiąże się z opłatą za
jedno kliknięcie. Wprowadzone ustawienia można zapisać jako wzorzec
Impose, który następnie będzie można wybierać z poziomu funkcji Virtual
Printers lub Hot Folders w ramach zautomatyzowanego przesyłania
zadań.
W przypadku rekordów różnej długości funkcja automatycznie
rozmieszcza puste strony na podstawie wymagań paginacji. Jeśli opcja
okładek nie jest włączona, puste strony powinny znaleźć się na końcu
wydruku. Jeśli opcja okładek jest włączona, puste strony powinny
znaleźć się mniej więcej pośrodku (po złożeniu wydruku na etapie
wykańczania offline).
Funkcja VDP Multi-Up Booklet jest dostępna tylko w przypadku zadań
obejmujących dane zmienne.

Korzyści dla klienta


Funkcja umożliwia zwiększenie wydajności dzięki tworzeniu wydruków przy użyciu mniejszej liczby arkuszy i kliknięć.



Funkcja obniża koszty dzięki drukowaniu dwóch rekordów na większym arkuszu.
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Jakość kolorów i obrazu
Composite Overprint dla trybu skali szarości
Funkcja Composite Overprint dla trybu skali szarości umożliwia dokładne odwzorowanie nadruków, cieni i przezroczystości
określonych dla wydruków kolorowych nawet w przypadku drukowania w trybie skali szarości.
Funkcja ta, dostępna wyłącznie w produktach Fiery, działa w przypadku drukowania w trybie skali szarości z włączoną opcją
Composite Overprint oraz współpracuje z interpreterami CPSI i APPE.

Aby zapewnić prawidłowe odwzorowanie nadruku na wydrukach czarno-białych, należy wybrać ustawienia Grayscale i Composite Overprint
w oknie Job Properties
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Czerwonymi ramkami zaznaczono błędy spowodowane
niezastosowaniem nadruku

Po włączeniu funkcji Composite Overprint dla trybu skali szarości

Korzyści dla klienta


Funkcja gwarantuje zgodność wydruków czarno-białych z plikami projektowymi nawet w przypadku zastosowania
przez projektanta techniki nadruku.



Funkcja obniża koszty, jednocześnie umożliwiając tworzenie wydruków czarno-białych z zachowaniem właściwego
wyglądu złożonych elementów projektowych.

Kompensacja punktu czerni CMYK
Kompensacja punktu czerni CMYK to funkcja, która przy użyciu mechanizmów Fiery do zarządzania kolorami steruje szczegółami
w cieniach podczas konwersji kolorów CMYK. Szczególnie przydaje się to w sytuacji, gdy obrazy ze standardowymi przestrzeniami
kolorów CMYK, np. ISO Coated V.2 lub GRACoL, są drukowane na nośnikach niskiej jakości, np. na zwykłym papierze
niepowlekanym.
Kompensacja punktu czerni CMYK to jedna z funkcji, którą należy włączyć w celu uzyskania idealnego wydruku PDF/X-4 lub
pomyślnego przejścia testów Altona i Ghent. W przypadku wykonywania wydruków próbnych dla źródeł CMYK o wąskiej
przestrzeni kolorów, takich jak papier gazetowy, funkcję tę można wyłączyć, aby zapewnić dokładniejsze odwzorowanie
rzeczywistych kolorów. Kompensacja punktu czerni jest zawsze włączona w przypadku źródeł RGB konwertowanych przy użyciu
profilu renderowania Relative Colorimetric.
Funkcja wymaga oprogramowania systemowego Fiery FS150 i produktu Fiery Command WorkStation 5.6. Więcej informacji
można znaleźć w przewodniku po nowych funkcjach produktu Fiery Command WorkStation.
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Ustawienie kompensacji punktu czerni w obszarze Job Properties

Korzyści dla klienta


Funkcja zapewnia idealny wydruk PDF/X-4 lub pomyślne przejście testów Altona i Ghent.

Nowe kolory PANTONE 336
Zaktualizowana obsługa bibliotek PANTONE
odwzorowanie jeszcze większej liczby barw.

®

— do serwera Fiery dodano nowe kolory PANTONE 336 — umożliwia dokładne

Nową bibliotekę można znaleźć w interfejsie Command WorkStation, wybierając Device Center > Resources > Spot Colours.

Korzyści dla klienta



Funkcja umożliwia spełnienie oczekiwań kolorystycznych wymagających klientów.
Funkcja zapewnia właściwe dopasowanie do najnowszych kolorów PANTONE przy użyciu nowych definicji
kolorymetrycznych.
®

Pełny zestaw bibliotek PANTONE, w tym zaktualizowane PLUS SERIES wchodzące w skład PANTONE MATCHING SYSTEM z
84 nowymi kolorami, można również pobrać ze strony download.efi.com/FieryPantone.
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Biblioteki PANTONE dostępne na serwerze Fiery

Najnowsze biblioteki PANTONE można zawsze pobrać z witryny efi.com

Niestandardowe ustawienia krzywych
Niestandardowe ustawienia krzywych to funkcja dostępna w module Fiery ImageViewer, która umożliwia zapisywanie własnych
modyfikacji krzywych kolorów i stosowanie ich w ramach różnych metod przesyłania zadań, takich jak Fiery Driver, Job Properties,
Hot Folders czy Virtual Printers.
Funkcja wymaga produktu Fiery Command WorkStation 5.6. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku po nowych funkcjach
produktu Fiery Command WorkStation.

Korzyści dla klienta


Funkcja umożliwia automatyzację późnych korekt kolorów w zadaniach wymagających tego samego rodzaju korekcji.

Obsługa kolorów specjalistycznych
Funkcja kolorów specjalistycznych umożliwia stosowanie barwników urządzenia wyjściowego spoza przestrzeni CMYK w celu
uzyskania efektów specjalnych. Obejmuje to powłoki przezroczyste (efekt połysku), barwnik biały (jaśniejsze wydruki na papierze
matowym) i różne kolory specjalne, np. czerwień i kolory metaliczne.
Kolory specjalistyczne są dostępne w następujących miejscach:
-

ImageViewer — wyświetlane w postaci dodatkowych palet lub krzywych kolorów poza przestrzenią CMYK

-

Job Properties (Fiery Driver i Command WorkStation) — nowa karta Specialty Colour na potrzeby zadań obejmujących
kolory specjalistyczne

-

Fiery Driver — wyświetlane na karcie Watermark (dla atramentu przezroczystego), na karcie Installable Options i w
obszarze Consumables

Command WorkStation — wyświetlane w obszarze Consumables oraz w sekcji Specialty Colour na karcie Resources
Automatyczne generowanie elementów ze znakami wodnymi i obsługa ImageViewer to funkcje dostępne wyłącznie na serwerach
Fiery.

Korzyści dla klienta


Drukarnie mogą tworzyć atrakcyjniejsze wydruki o wyższej marży zysku.

11



Graficy mogą tworzyć dokumenty wyróżniające się na tle innych dzięki obecności efektów specjalnych.



Specjaliści ds. marketingu mogą tworzyć atrakcyjne materiały, które przyciągają uwagę klientów.
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Łatwa obsługa
Fiery Ticker — ulepszenia
Fiery Ticker jest aplikacją wygaszacza ekranu działającą lokalnie na serwerze zewnętrznym Fiery.
Fiery Ticker 2.0 integruje się z tradycyjnym niebieskim paskiem Fiery u góry ekranu, wzbogacając go o następujące funkcje:




Skróty do aplikacji Fiery, takich jak Command WorkStation, Hot Folders, Fiery Remote Scan, Fiery Color Profiler Suite
i Fiery Notes
Możliwość zmiany motywu kolorów
Możliwość dodawania czynności dotyczących zadań, np. anulowanie przetwarzania lub drukowania, oraz serwera, np.
ponowne uruchamianie

Fiery Ticker 2.0 nie tylko zapewnia skrótowy widok stanu aktywności systemów Fiery, ale też umożliwia szybki dostęp do ich
głównych aplikacji i operacji.

Nowy pasek Fiery Ticker ze skróconym statusem serwera Fiery

Fiery Ticker umożliwia szybki dostęp do najważniejszych aplikacji Fiery oraz czynności dotyczących zadań i serwera

Korzyści dla klienta


Funkcja zwiększa wydajność operatora, umożliwiając szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji Fiery.
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Fiery Command WorkStation 5.5
Fiery Command WorkStation 5.5 zawiera poniższe nowe funkcje (klikając łącza, można uzyskać więcej informacji na temat
poszczególnych funkcji):


Zautomatyzowane toki pracy serwera Fiery
- Strefy do wrzucania
- Wybór ustawień Server Presets i drukarek Virtual Printers w trakcie procesu



Zakładki na krawędzi spadu w module Fiery JobMaster



VDP Multi-Up Booklet



Fiery Software Manager



Fiery Remote Scan — ulepszenia

Wersję 5.6 produktu Command WorkStation będzie można pobierać ze strony www.efi.com/cws5 od czerwca 2014 r. Więcej
informacji na temat funkcji produktu Fiery Command WorkStation 5.6 można znaleźć w przewodniku po nowych funkcjach tego
produktu lub na stronie www.efi.com/cws5.

Fiery Software Manager
Fiery Software Manager to wieloplatformowy menedżer aplikacji wchodzących w skład pakietu Fiery Extended Applications. Jego
zadaniem jest identyfikacja i pobranie odpowiedniego pakietu do zainstalowania oraz zarządzanie procesami instalowania i
odinstalowywania aplikacji. Użytkownik może wstrzymać lub wznowić pobieranie oprogramowania oraz ustawić narzędzie Fiery
Software Manager tak, aby następne aktualizacje były pobierane automatycznie w tle.

Fiery Software Manager powiadamia użytkownika o dostępności nowych wersji aplikacji z pakietu Fiery Extended Applications
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Użytkownik może w dowolnej chwili wstrzymać lub zatrzymać pobieranie

Korzyści dla klienta



Funkcja powiadamia o dostępności nowych wersji oprogramowania do pobrania.
Funkcja umożliwia wstrzymywanie i wznawianie pobierania. Dzięki temu użytkownik nie traci danych i nie musi
zaczynać całego procesu od początku.

Zakładki na krawędzi spadu
Dostępna w module Fiery JobMaster funkcja zakładek na krawędzi spadu umożliwia
tworzenie w pełni wykończonych długich dokumentów o wyraźnie zdefiniowanych
sekcjach bez potrzeby stosowania specjalnych nośników z zakładkami.
Funkcja ta automatycznie stosuje ustawienia zakładki na krawędzi spadu do
wszystkich stron danego rozdziału oraz odpowiednio przesuwa zakładkę w kolejnych
rozdziałach. Aby na krawędziach stron były widoczne kolory zakładek, wymagane jest
przycięcie krawędzi wykończonej publikacji.

Korzyści dla klienta


Funkcja ułatwia tworzenie w pełni wykończonych wydruków o wyraźnie zdefiniowanych sekcjach bez stosowania
specjalnych nośników z zakładkami.



Drukarnia może wprowadzić do oferty nową, atrakcyjną usługę.

Fiery Remote Scan — ulepszenia
W aplikacji Fiery Remote Scan dostępne są następujące ulepszenia:


Mapowanie folderu



Logowanie automatyczne

Mapowanie folderu
Ta funkcja zastąpiła aplikację Fiery Bridge, która była dostępna tylko w klientach Windows. Dzięki niej użytkownik, który skanuje z
poziomu serwera Fiery, może zsynchronizować zawartość skrzynki pocztowej Fiery z wybranym folderem lokalnym. Funkcja
mapowania folderu jest dostępna w klientach Windows i Mac. Dzięki niej zadania skanowania kierowane do skrzynki pocztowej są
automatycznie wyświetlane we wskazanym folderze na komputerze użytkownika.

15

Wyświetlanie zawartości skrzynki pocztowej Fiery na kliencie Mac

Korzyści dla klienta



Szybsze pobieranie zeskanowanych zadań.
Funkcja zapewnia obsługę systemów Windows i Mac bez instalowania dodatkowych aplikacji z pakietu Fiery Extended
Applications.

Logowanie automatyczne
Funkcja logowania automatycznego zapamiętuje nazwy i hasła do skrzynki pocztowej, którymi posługują się użytkownicy systemu
Fiery. Dzięki temu dane logowania do skrzynki wystarczy wprowadzić raz.

Dane logowania użytkownika są rozpoznawane automatycznie

Korzyści dla klienta


Funkcja przyspiesza cały proces skanowania.
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Fiery Command WorkStation 5.6
Produkt Fiery Command WorkStation 5.6 będzie można pobierać od czerwca 2014 r. ze strony www.efi.com/cws5. Będzie on
zawierać następujące nowe funkcje:
o

Filtrowane widoki listy zadań

o

Fiery JDF 1.3 z narzędziem Fiery Integration Manager

o

Pomoc online

o

Dostęp do strony internetowej z zasobami online Fiery

o

Integracja z Fiery Dashboard

o

Fiery ImageViewer 2.0


Nowy interfejs użytkownika



Niestandardowe ustawienia krzywych



Obsługa kolorów specjalistycznych



Ulepszony eksport programowych wydruków próbnych PDF
Fiery JobMaster — ulepszenia

o



Zakładki o różnych stylach
Ulepszenia numeracji stron

o

Tworzenie nowego zadania

o

Większa liczba wersji językowych (języki rosyjski, turecki, polski, czeski)

Więcej informacji na temat funkcji produktu Fiery Command WorkStation 5.6 można znaleźć w przewodniku po nowych funkcjach
tego produktu lub na stronie www.efi.com/cws5.

Fiery Go
Aplikacja Fiery Go umożliwia operatorom zarządzanie drukarkami Fiery Driven przy
użyciu iPadów i iPhone'ów. Za jej pomocą można monitorować status wielu drukarek
Fiery Driven i zarządzać zadaniami druku z dowolnego miejsca drukarni. Operator
korzystający z aplikacji Fiery Go może wykonywać różne operacje dotyczące zadań,
takie jak drukowanie, usuwanie, wyświetlanie podglądu i definiowanie atrybutów.
Aplikacja wysyła alerty dotyczące statusu materiałów eksploatacyjnych, błędów zadań
druku, zacięć papieru itp., umożliwiając operatorowi szybką reakcję.
Fiery Go zwiększa elastyczność operatorów i ich możliwości w zakresie
jednoczesnego wykonywania kilku zadań, podnosząc ogólną wydajność pracy.
Aplikacja jest bezpłatna i prosta w obsłudze, a jej wdrożenie trwa zaledwie kilka minut.
Aby pobrać aplikację Fiery Go i uzyskać dodatkowe informacje na jej temat, należy
przejść do sklepu Apple iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/fierygo/id672206364?ls=1&mt=8
Dodatkowe informacje na temat wymagań technicznych i prezentację wideo można
znaleźć na stronie http://fiery.efi.com/fierygo

Korzyści:


Aplikacja umożliwia zarządzanie zadaniami na serwerach Fiery z dowolnego miejsca drukarni.
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Aplikacja umożliwia elastyczne wykonywanie kilku zadań jednocześnie, podnosząc wydajność pracy.
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Narzędzie konfiguracji Fiery
Narzędzie konfiguracji Fiery umożliwia skonfigurowanie
serwera Fiery do pracy w określonym środowisku
druku. Zastępuje ono narzędzie dostępne po wybraniu
przycisku Configure na ekranie Fiery Command
WorkStation Device Center w obszarze General/
Server Configuration. Gdy zostanie kliknięty przycisk
Configure, narzędzie konfiguracji Fiery wyświetla
przeglądarkowy interfejs użytkownika, w którym
znajdują się:




Bieżąca konfiguracja serwera Fiery oraz
przycisk Edit umożliwiający wprowadzanie
modyfikacji
Przycisk Check for Product Updates, który
umożliwia otwarcie listy dostępnych
aktualizacji danego serwera Fiery
(identycznych z aktualizacjami, które można
znaleźć na dotychczasowej stronie System Update w funkcji Configure)

Poniżej znajduje się lista cech i funkcji narzędzia konfiguracji Fiery:


Obsługa wszystkich aktualnych przeglądarek internetowych bez stosowania specjalnych wtyczek



Trzy poziomy menu, ułatwiające przechodzenie między ustawieniami



Wbudowane wskazówki zmniejszające ryzyko błędu



Wyszukiwarka umożliwiająca szybszy dostęp do odpowiednich ustawień



Obsługa ograniczeń, zapewniająca użytkownikowi pomoc w przypadku wybrania ustawień powodujących konflikt



Ułatwienia obsługi, dzięki którym można połączyć ze sobą ustawienia używane w kilku miejscach, np. adres e-mail lub
serwer proxy, i ułatwić dostęp do nich



Funkcja ponownego uruchamiania: narzędzie rozróżnia ustawienia, które mogą zostać zastosowane natychmiast, od
ustawień wymagających ponownego uruchomienia (jeśli wybrane ustawienia wymagają ponownego uruchomienia, u
góry ekranu wyświetlane jest odpowiednie powiadomienie, a ustawienia, które mogą zostać zastosowane natychmiast,
są zapisywane od razu)



Wzmocnienie zabezpieczeń dzięki transmisji danych w protokole HTTPS



Zaktualizowany arkusz konfiguracji, odzwierciedlający kategorie wyświetlane w bieżącym widoku konfiguracji Fiery

Korzyści dla klienta


Administrator może w krótszym czasie przygotować serwer Fiery do pracy w środowisku produkcyjnym.



Zmniejsza się liczba zgłoszeń serwisowych.

Gotowe ustawienia
Serwery Fiery zawierają pięć gotowych ustawień, które ułatwiają szybkie określanie kilku najczęściej stosowanych konfiguracji
zadań druku, a ponadto mają za zadanie popularyzować korzystanie z gotowych ustawień i toków pracy serwera.
Gotowe ustawienia serwera są następujące:
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Ustawienia amerykańskie
1.
2.
3.
4.
5.

Half-Letter Booklet
Letter Booklet
Letter Duplex Grayscale
Letter Duplex Staple
Letter 2-up Tabloid

Ustawienia metryczne
1.
2.
3.
4.
5.

A5 Booklet
A4 Booklet
A4 Duplex Grayscale
A4 Duplex Staple
A4 2-up A3

Gotowe ustawienia dostępne dla wszystkich użytkowników serwera Fiery

Fiery Clone Tool for Embedded Servers
Narzędzie Fiery Clone Tool for Embedded Servers tworzy wierną kopię całego serwera Fiery w postaci pliku obrazu, którego w
razie potrzeby można użyć do szybkiego i łatwego odzyskania systemu. Funkcja ta jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników
serwisu. Narzędzia Fiery Clone Tool for Embedded Servers można użyć na dowolnym identycznym modelu serwera Fiery. Nie ma
ograniczeń opcji Fiery zawartych w klonie.
Narzędzie Fiery Clone Tool for Embedded Servers obsługuje system w wersji 8eR2 lub nowszy wyłącznie w systemach
operacyjnych Linux. W przypadku próby użycia narzędzia na nieobsługiwanym serwerze Fiery pojawi się komunikat o błędzie.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika na stronie EFI Download Center.
Narzędzie jest uruchamiane z dysku USB przygotowanego przy użyciu narzędzia USB Prep Tool w wersji 1.3.4 lub nowszej.
Minimalna pojemność dysku USB wynosi 4 GB.
Narzędzie Fiery Clone Tool for Embedded Servers można również pobrać ze strony Download Drivers w witrynie efi.com. Należy w
niej kliknąć kartę Application Software and Tools i wybrać Fiery Clone Tool for Embedded Servers.

Korzyści dla klienta



Narzędzie wykonuje pełną operację klonowania w kilku prostych i intuicyjnych krokach.
W razie potrzeby można szybko i łatwo odzyskać wbudowany serwer Fiery. Jest on przywracany do trybu
produkcyjnego w ciągu kilku minut.
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Integracja
Fiery JDF — ulepszenia
Ta funkcja wymaga produktu Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2, który będzie można pobierać z
Internetu od czerwca 2014 r. Więcej informacji na temat funkcji produktu Fiery Command WorkStation 5.6 można znaleźć w
przewodniku po nowych funkcjach tego produktu lub na stronie www.efi.com/cws5.

Integracja z Fiery Dashboard
Ta funkcja wymaga produktu Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2, który będzie można pobierać z
Internetu od czerwca 2014 r. Więcej informacji na temat funkcji produktu Fiery Command WorkStation 5.6 można znaleźć w
przewodniku po nowych funkcjach tego produktu lub na stronie www.efi.com/cws5.

Funkcja śledzenia kosztów zadań
Systemy Fiery FS150 zawierają sterownik Fiery Driver w wersji 4.5, w którym nowością jest funkcja śledzenia kosztów zadań.
Dzięki niej sterownik druku jest konfigurowany w taki sposób, że rejestruje dane rozliczeniowe zawarte w wykonywanym zadaniu,
umożliwiając śledzenie drukowania w środowiskach druku nie wyposażonych w rozwiązania do rozliczania kosztów. Przypisany
kod konta jest skojarzony z określonym działem lub projektem klienta i zapewnia dostęp do dokładnych danych na temat kosztów
druku. Dane te można następnie uwzględnić w rozliczeniach z określonym działem wewnętrznym lub klientem.
Gdy użytkownik kliknie przycisk drukowania, pojawia się okno podręczne z prośbą o wprowadzenie odpowiednich danych, które są
gromadzone w dzienniku zadań Fiery, skąd mogą być pobierane i eksportowane do innych systemów rozliczeń.
Dane wprowadzone w oknie podręcznym nie są poddawane weryfikacji. Za ewentualną weryfikację odpowiada sam mechanizm
druku.

Ustawienie Job Tracking w sterowniku Fiery Driver 4.5
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Wymóg wprowadzenia informacji na temat konta w funkcji śledzenia zadań
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