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Este documento representa o conjunto de recursos normalmente incluídos em servidores de impressão Fiery®. O conjunto de recursos 
reais incluído pode variar nos modelos específicos do Fiery, como alguns recursos podem não ser suportados devido às características 
de implementação de projetos específicos ou requisitos regionais. Para obter informações sobre o conjunto de recursos de um modelo 
específico Fiery, consulte a matriz do recurso desse modelo ou pergunte ao seu fornecedor Fiery. Nada aqui contido deve ser 
interpretado como uma garantia além das declarações de garantia expressas fornecidas com os produtos e serviços EFI.
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Introdução 

O sistema Fiery® FS150/FS150 Pro é a inicial digital mais inovadora, escalável e integrada para os mecanismos de impressão 
digital, garantindo aos clientes obter o maior retorno sobre seu investimento. Os novos recursos proporcionam ganhos 
substanciais de produtividade, oferecem cores precisas e incríveis, incluem melhorias impressionantes na facilidade de utilização e 
reforçam a integração que vai ajudar impressoras comerciais e digitais a reduzir os custos e melhorar o serviço.  

O Fiery FS150 está disponível para servidores Fiery incorporados e Fiery FS150 Pro para servidores Fiery externos.  

Novos recursos  

Produtividade Cor/Qualidade da Imagem Usabilidade Integração 

Aprimoramentos do 
Fiery HyperRIP*** 

Composite Overprint em tons 
de cinza 

Aprimoramentos do Fiery 
Ticker** 

Aprimoramentos do Fiery 
JDF 

APPE 3.0** Compensação de pontos 
pretos CMYK 

Fiery Command 
WorkStation® 5.5 

Integração do Fiery 
Dashboard 

CPSI 3020 Novas cores PANTONE 336 Fiery Software Manager Rastreamento de custos 
de tarefa  

Fluxos de trabalho 
automatizados do Fiery 
Server   

Predefinições de curva do 
cliente* 

Guias Bleed Edge  

 Zonas de queda Suporte de cores exclusivas Melhorias do Fiery Remote 
Scan 

 

 Seleção em linha 
de Server Presets 
e Virtual Printers 

 Fiery Command 
WorkStation 5.6* 

 

VDP Multi-Up Booklet  Fiery Go  

  Ferramenta Fiery 
Configuration 

 

  Fiery Clone Tool para 
Embedded Servers 

 

  Predefinições específicas 
do produto 

 

* Requer Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2 disponível em Junho de 2014 através de download 
on-line. Para mais informações sobre a lista completa dos novos recursos do Fiery Command WorkStation 5.6, vá para a Guia 
Novos recursos do Fiery Command Workstation 5.6 ou visite www.efi.com/cws5.   
** Os recursos não estão disponíveis nos servidores Fiery embutidos que funcionam no Fiery FS150.  
*** Somente disponíveis nos servidores Fiery QX100 

Observação: Os recursos variam conforme o modelo do mecanismo de impressão; consulte a matriz do recurso individual do 
produto para descobrir exatamente quais recursos estão disponíveis. 
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Produtividade 

Aprimoramentos do Fiery HyperRIP 

O HyperRIP Fiery nos sistemas FS150 Pro é ainda mais poderoso que nas versões anteriores. Agora o HyperRIP divide o trabalho 
em quatro partes lógicas para processamento de trabalho paralelo, em vez de duas. Isso significa que o servidor Fiery processa 
um trabalho, em média, 15% mais rápido que em versões anteriores do HyperRIP, e uma média de 55% mais rápido que um 
servidor Fiery sem o recurso HyperRIP. 

 

Requisitos mínimos: 

8 núcleos de CPU 

16 GB de memória RAM 

Software sistema FS150 Pro 

O Fiery HyperRIP somente está disponível para as plataformas do servidor Fiery QX100 .  

Os sistemas Fiery FS150 Pro detectam automaticamente os recursos de hardware para aplicar o HyperRIP a tarefas usando dois 
ou quatro RIPs. Ele usa quatro RIPs quando o servidor Fiery tem pelo menos 16 GB de RAM ou mais e dois RIPs quando o 
servidor Fiery tem mais de 8 GB e menos de 16 GB. 

A barra de processamento na Central de tarefas do Command WorkStation é dividida, mostrando duas ou quatro barras de 
progresso lado a lado - atualizando simultânea e independentemente para acompanhar o progresso HyperRIP. 
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Uma tarefa dividida por HyperRIP para RIP em quatro processadores. 

Benefícios para o cliente 

Melhorias de desempenho dramático pelo processamento de várias páginas da tarefa simultaneamente. 

As barras de progresso mostram vários processadores em ação. 

Processamento mais rápido significa menos espera de operadores e processamento mais rápido. 

APPE 3.0  

Os servidores Fiery FS150 Pro fornecem suporte para o intérprete de PDF mais recente da Adobe®.  

As melhorias v3.0 anunciadas pela Adobe podem ser encontradas em http://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html .  

Benefícios para o cliente 

Os servidores Fiery mantêm os clientes atualizados com suporte para os mais recentes padrões do setor. 

CPSI 3020 

Os servidores Fiery FS150 Pro fornecem suporte para o último intérprete PostScript® da Adobe.  

Benefícios para o cliente 

Os servidores Fiery mantêm os clientes atualizados com suporte para os mais recentes padrões do setor. 

Fluxos de trabalho automatizados do Fiery Server 

A interface do Fiery Command Workstation tem uma maneira de selecionar rapidamente as predefinições de servidor, basta 
selecionar uma após clicar com o botão direito do mouse em uma tarefa. Os administradores do Fiery podem criar e publicar os 
fluxos de trabalho tão facilmente como eles podem criar uma nova impressora virtual e podem publicar os fluxos de trabalho para 
torná-los disponíveis a todos os operadores que acessam esse servidor Fiery. Os fluxos de trabalho automatizados requerem um 
servidor Fiery com Virtual Printers (impressoras virtuais) ou Server Presets (predefinições de servidor). As Virtual Printers vêm de 
fábrica com servidores externos e são um recurso opcional para os servidores embutidos. As Server Presets são padrão para 
ambos os servidores externos e embutidos, começando com sistema Fiery 10 e 10e. 
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A seleção das predefinições de servidor após clicar com o botão direito do mouse em uma tarefa. 

O novo recurso de Zonas de queda dá uma nova aparência para o Fiery Command WorkStation, indicando claramente as áreas 
abertas a soltando arquivos para impressão. Ele também melhora a visualização da lista de servidores, mostrando uma maneira 
fácil de associar as Server Presets e Virtual Printers durante o download do trabalho para o servidor Fiery; uma visão aprimorada 
da lista de servidores; e as informações do servidor, como consumíveis, toners, alertas e muito mais. 

 

Zona de queda indicada na fila Held 

Benefícios para o cliente 

Uma forma fácil de associar Server Presets e Virtual Printers durante o download do trabalho para o servidor Fiery 

Visualização melhorada da lista de servidores e informações dos servidores, como consumíveis, toners, alertas e mais 



 

6 

 

VDP Multi-Up Booklet 

O VDP Multi-Up Booklet é um recurso Fiery Impose que permite que dois 
registros sejam impressos em uma folha, reduzindo os custos de 
impressão em um tamanho de folha maior para uma única carga de 
clique. Ele é acessado através do Fiery Impose e os usuários podem 
salvar as configurações como uma predefinição Impose que podem ser 
selecionadas a partir de Virtual Printers ou Hot Folders para envio de 
tarefas automatizadas.  

Para registros de comprimentos diferentes, as páginas em branco serão 
posicionadas automaticamente - com base em requisitos de paginação. 
Se as capas não estiverem habilitadas, as páginas em branco devem 
cair no final da tarefa. Caso contrário, com capas ativadas, as páginas 
em branco podem cair no meio da tarefa depois que o trabalho é 
dobrado durante o acabamento off-line. 

O recurso do VDP Multi-Up Booklet está disponível somente para tarefas 
de dados variáveis.   

Benefícios para o cliente 

Permite processamento mais rápido, produzindo uma tarefa usando menos folhas e menos cliques. 

Reduz os custos com a impressão de dois registros em um tamanho de folha maior. 
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Cor e Qualidade de Imagem 

Composite Overprint em tons de cinza 

O recurso Composite Overprint em tons de cinza permite impressões sobrepostas, sombras e transparências em tarefas de 
impressão de cores para processar com precisão mesmo ao imprimir em modo escala de cinza.  

Este recurso único do Fiery funciona ao imprimir no modo de tons de cinza com a Composite Overprint ativada e funciona tanto 
para intérpretes CPSI e APPE.  

 
 
As configurações de escala de cinza e Composite Overprint precisam ser selecionadas nas Job Properties para garantir a representação 
correta das impressões sobrepostas na produção em preto e branco 
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As caixas vermelhas indicam onde os erros ocorrem porque   Com Composite Overprint em tons cinza ativada 
impressão sobreposta não está aplicada 

 Benefícios para o cliente 

Garantias de saída em preto-e-branco que correspondam ao projeto na primeira impressão, mesmo que o designer usou técnicas 
como a impressão sobreposta.  

Economiza custo ao produzir saída em preto e branco e preserva a aparência de elementos de projeto complexos. 

Compensação de pontos pretos CMYK 

A compensação de pontos pretos CMYK usa o gerenciamento de cores Fiery para controlar detalhes de sombra ao converter as 
cores CMYK. Isto é especialmente útil para imagens com fontes de gama CMYK padrão como ISO revestido V.2 ou GRACoL, que 
são impressas em mídia de baixa qualidade que proporcionam uma menor gama de cores CMYK, como papel comum, sem 
revestimento. 

A compensação de ponto preto CMYK é um dos recursos que devem ser habilitados para a saída PDF/X-4 perfeita ou para passar 
os pacotes de teste Altona e Ghent. Ao fazer a revisão de prova das fontes CMYK pequenas gamut, como papel de jornal, o 
recurso pode ser desabilitado para tornar mais precisas as cores como apareceriam na imprensa jornal. A compensação de ponto 
preto está sempre ativada para fontes RGB sendo convertidas usando o método de renderização Colorimétrico relativo. 

O recurso requer o software do sistema Fiery FS150 e Fiery Command WorkStation v5.6. Consulte o guia de novos recursos do 
Fiery Command WorkStation. 
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Configuração de Compensação de pontos pretos em Job Properties 

Benefícios para o cliente  

Garante saída PDF/X-4 perfeita ou passa nos conjuntos de teste de Altona e Ghent. 

Novas cores PANTONE 3369  

Suporte de biblioteca PANTONE® atualizado permite aos usuários reproduzirem ainda mais as cores PANTONE com precisão 
com a adição das novas cores PANTONE 336 em seu servidor Fiery.  

A biblioteca está localizada em Device Center > Resources > Spot Colours no Command WorkStation. 

Benefícios para o cliente  

Atende às expectativas de clientes de cor exigentes. 

Combine corretamente as últimas cores PANTONE, incluindo novas definições colorimétricas. 

O conjunto completo de bibliotecas PANTONE, incluindo a série PLUS atualizada do sistema de correspondências PANTONE® 
com 84 novas cores, também pode ser baixado em download.efi.com/FieryPantone.  
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Predefinições de curva do cliente 

Predefinições de curva do cliente é um recurso no Fiery ImageViewer que fornece a capacidade para salvar edições de curva de 
cor do cliente e aplicá-las através de métodos de envio de tarefa como no Fiery Driver, Job Properties, Hot Folders ou Virtual 
Printers. 

O recurso requer Fiery Command WorkStation v5.6. Guia de novos recursos do Fiery Command WorkStation. 

Benefícios para o cliente 

Permite a automação de ajustes de cor de última hora para tarefas que exigem o mesmo tipo de correção de cor. 

Suporte de cores exclusivas 

O recurso de cores exclusivas permite que os corantes do dispositivo de saída além de CMYK sejam usado para efeitos especiais. 
Isto inclui revestimento transparente para um efeito de brilho, corante branco para impressão com mais brilho em papel fosco e 
várias cores exatas como o vermelho ou metálicos. 

Cores exclusivas são suportadas a partir das seguintes interfaces de usuário: 
- ImageViewer - mostra placas de cor como adicionais ou curvas além do CMYK. 
- Job Properties no Fiery Driver e Command WorkStation - mostra como uma nova guia Colour exclusiva de opções de 

tarefas específicas para as cores especiais. 
- Fiery Driver - aparece na guia Marca d'água (para limpar), na guia Installable Options e em Consumables. 
- Command WorkStation - mostra na área Consumíveis e em uma seção Cor exclusiva na guia Resources. 

A geração automática de recursos de marca d'água e suporte ImageViewer são exclusivos para servidores Fiery. 

Benefícios para o cliente  

Impressoras criadas podem ser a saída de maior valor, com maior margem de lucro. 

Designers gráficos podem criar documentos que se destacam dos outros, utilizando efeitos especiais para destacar. 

Os comerciantes podem criar peças atraentes que atraem e mantêm a atenção dos consumidores.

As últimas bibliotecas PANTONE estão sempre disponíveis para 
download efi.com 

Bibliotecas PANTONE disponíveis no servidor Fiery 
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Usabilidade 

Aprimoramentos do Fiery Ticker 

Fiery Ticker é um aplicativo do tipo protetor de tela visual que é executado localmente no servidor Fiery externo. 

O Fiery Ticker 2.0 integra-se com a barra azul do Fiery tradicional no topo da tela, acrescentando os novos recursos a seguir para 
a barra: 

Acesso a atalhos para aplicativos Fiery como Command WorkStation, Hot Folders, Fiery Remote Scan, Fiery Color Profiler Suite e 
Fiery Notes.  

Capacidade de alterar a cor do tema. 

Capacidade para aplicar ações de tarefa e gerenciamento de servidores, como para cancelar o processamento ou a impressão, ou 
ações de servidor, como reiniciar o servidor. 

O Fiery Ticker v2.0 oferece não só uma visualização rápida do status de sistemas de atividade do Fiery, mas também o acesso 
rápido para os principais aplicativos do Fiery e ações do operador. 

 
Nova barra Fiery Ticker mostrando o status rápido do servidor Fiery 

 

O Fiery Ticker exibe atalhos para aplicativos principais do Fiery e acesso rápido às ações de gerenciamento de tarefas e do servidor 

Benefícios para o cliente 

Aumenta a produtividade do operador, oferecendo acesso rápido aos aplicativos Fiery mais utilizados. 
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Fiery Command WorkStation 5.5 

O Fiery Command WorkStation v5.5 inclui os novos recursos a seguir: (clique nos recursos abaixo para saber mais sobre o 
recurso) 

 Fluxos de trabalho automatizados do Fiery Server 

- Zonas de queda 

- Seleção em linha de Server Presets e Virtual Printers 

 Guias Bleed Edge no Fiery JobMaster 

 VDP Multi-Up Booklet 

 Fiery Software Manager 

 Melhorias do Fiery Remote Scan 

A versão 5.6 do Command WorkStation estará disponível via download em www.efi.com/cws5 desde junho de 2014. Para mais 
informações sobre os novos recursos do Fiery Command WorkStation 5.6, vá para a Guia Novos recursos do Fiery Command 
Workstation 5.6 ou visite www.efi.com/cws5.   

Fiery Software Manager 

O Fiery Software Manager é um gerenciamento de plataforma cruzada de para os aplicativos incluídos no Fiery Extended 
Applications Package. Ele identifica e faz o download do pacote correto para instalar e gerencia processos de instalação e 
desinstalação para os aplicativos. Os usuários podem fazer uma pausa ou retomar downloads de software e podem definir o Fiery 
Software Manager para baixar automaticamente futuras atualizações em segundo plano. 

 

 

O Fiery Software Manager notifica os usuários quando novas versões estão disponíveis no Fiery Extended Applications Package 
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Os usuários podem pausar ou parar o download a qualquer momento durante o processo de download 

Benefícios para o cliente  

Notifica quando novas versões de software estão disponíveis para download. 

Oferece a capacidade de pausar e retomar o download do software para evitar a perda de dados e iniciar o processo todo 
novamente. 

Guias Bleed Edge 

O recurso de Guias Bleed Edge no Fiery JobMaster permite aos usuários produzir 
documentos longos totalmente acabados com seções bem definidas sem a 
necessidade de usar a mídia de guia especial.  

Este recurso aplica automaticamente configurações de sem margem para todas as 
páginas no capítulo, incrementando a posição de guia para cada capítulo sucessivo. 
Para que as guias demonstrem a cor da borda da página, o trabalho acabado tem 
que ser recortado na borda do livro. 

Benefícios para o cliente  

Ajuda a produzir trabalhos totalmente acabados com seções bem definidas, sem o uso de mídia de guia especial. 

Oferece impressoras a um tipo novo e diferente de aplicativo de valor agregado para produzir. 

Melhorias do Fiery Remote Scan 

O aplicativo Remote Scan Fiery oferece as seguintes melhorias: 

 Mapeamento de pasta 

 Login automático 

Mapeamento de pasta 

Isso substitui o aplicativo Fiery Bridge que estava disponível somente para clientes Windows. O Mapeamento de Pasta permite 
que os usuários façam a varredura do servidor Fiery para sincronizar o conteúdo da caixa de correio do Fiery com uma pasta local. 
O Mapeamento da pasta está disponível em ambos os clientes Windows e Mac. Com esse recurso, os trabalhos de verificação 
aparecerão em uma caixa de correio automaticamente em uma pasta no computador do usuário. 
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Os conteúdos da caixa de correio do Fiery são exibidos no cliente Mac 

Benefícios para o cliente  

 Recuperação rápida de tarefas digitalizadas. 

 Windows e Mac suportam sem a necessidade de instalar aplicativos adicionais no Fiery Extended Applications 
package. 

Login automático 

O recurso de Login automático lembra do nome da caixa de correio e senha dos usuários do Fiery para que eles só tenham que 
digitar informações de login da caixa de correio uma vez. 

 

O Login do usuário é reconhecido automaticamente 

Benefícios para o cliente  

 Ajuda a acelerar o processo global de digitalização. 
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Fiery Command WorkStation 5.6 

O Fiery Command WorkStation v5.6 estará disponível em junho de 2014 por download online em www.efi.com/cws5 e incluirá os 
novos recursos a seguir: 

o Visualização da Lista de tarefas filtradas 

o Fiery JDF v1.3 com Fiery Integration Manager 

o Ajuda Online 

o Acesso à página on-line dos Recursos Fiery 

o Integração do Fiery Dashboard 

o Fiery ImageViewer 2.0 

 Nova interface de usuário 

 Predefinições de curva do cliente 

 Suporte de cores exclusivas 

 Exportação melhorada do PDF softproof 

o Melhorias Fiery JobMaster 

 Guias de vários bancos 

 Aprimoramentos de numeração da página 

o Criar Nova tarefa! 

o Localização Ampliada (russo, turco, polonês, checo) 

Para mais informações sobre os novos recursos do Fiery Command WorkStation 5.6, vá para a Guia Novos recursos do Fiery 
Command Workstation 5.6 ou visite www.efi.com/cws5.   

Fiery Go 

O Fiery Go permite que os operadores gerenciem impressoras Fiery de seus dispositivos 
iPads e iPhone. Ele permite o monitoramento do status de impressoras Fiery Driven para 
gerenciar os trabalhos de impressão a partir de qualquer lugar da gráfica. Ao usar o Fiery 
Go, os operadores podem realizar várias ações de tarefa, como impressão, exclusão, 
visualização e definição dos atributos da tarefa. O aplicativo envia alertas sobre o status 
de consumíveis, erros na tarefa de impressão, atolamentos de papel e muito mais - para 
que os operadores possam tomar medidas imediatas. 

O Fiery Go oferece mais flexibilidade e permite que os operadores realizem múltiplas 
tarefas para um local de trabalho mais eficiente e maior produtividade. O aplicativo é 
simples de usar, leva apenas alguns minutos para implantar e é gratuito.  

Para baixar o Fiery Go e obter informações adicionais, visite a Apple iTunes Store em 
https://itunes.apple.com/us/app/fiery-go/id672206364?ls=1&mt=8  

Para obter informações adicionais sobre os requisitos técnicos e um vídeo tour 
consulte http://fiery.efi.com/fierygo  

Benefícios: 

 O aplicativo permite gerenciar as tarefas em servidores Fiery a partir de qualquer lugar na gráfica.  

 Oferece a flexibilidade de múltiplas tarefas para um local de trabalho mais eficiente  
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Ferramenta Fiery Configuration 

A Ferramenta Fiery Configuration permite que o 
administrador do Fiery configure o servidor Fiery para 
um ambiente de impressão específico. Ele substitui a 
ferramenta disponível depois de selecionar o botão 
Configure (Configurar) da Central de dispositivos do 
Fiery Command WorkStation em General/ Server 
Configuration. Quando o botão Configure (Configurar) 
é selecionado, a ferramenta Fiery Configuration exibe 
uma interface de usuário baseada em navegador com 
o seguinte: 

 A configuração atual do Fiery e acesso ao 
botão Edit (Editar) para inserir modificações. 

 A seleção para o botão Product Updates 
(Atualizações de produto) para abrir uma lista 
de atualizações de software disponíveis para 
esse servidor Fiery (essas atualizações são 
as mesmas que as encontradas ao usar a 
página Atualização do sistema antigo em Configurar). 

A Ferramenta Fiery Configuration fornece o seguinte: 

 Suporte a todos os navegadores Web atuais, sem a necessidade de plug-ins especiais. 

 Três níveis de menu para permitir que os usuários deslizem entre as configurações facilmente. 

 Orientação em linha para minimizar erros. 

 Função de pesquisa para acessar as configurações relevantes mais rapidamente. 

 Suporte para limitações para orientar os usuários na escolha de configurações conflitantes. 

 Melhorias na usabilidade que permitem configurações utilizadas em vários lugares, tais como e-mail ou proxy, a ser 
vinculado para acesso fácil. 

 Reinicie manipulação: a ferramenta está ciente que as configurações podem ser aplicadas de imediato e que requerem 
uma reinicialização. Se as configurações escolhidas requerem reinicialização, a ferramenta notifica o usuário na parte 
superior da tela. As configurações que podem ser aplicadas de imediato, são salvas imediatamente.  

 Transferência de dados através de HTTPS para segurança adicional. 

 Folha de configuração atualizada para refletir as categorias exibidas no modo de exibição de configuração do Fiery atual. 

Benefícios para o cliente  

 Ajuda os administradores a ter o servidor Fiery pronto para produção em menor tempo. 

 Minimiza as chamadas de serviço. 

Predefinições específicas do produto 

Os servidores Fiery incluem cinco predefinições de servidor para ajudar os usuários a configurar rapidamente tarefas com algumas 
configurações de impressão usadas com frequência e também para promover o uso de predefinições de servidor e fluxos de trabalho.  

As predefinições do servidor incluem o seguinte: 
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Predefinições EUA 
1. Livretos de meia-carta 
2. Livretos de carta 
3. Carta economia escala de cinza 
4. Carta economia grampo 
5. Tabloide de até 2 cartas 

Predefinições métricas 
1. Livretos A5 
2. Livretos A4 
3. Economia escala de cinza A4 
4. Economia grampo A4 
5. A4 2 até A3  

 
 
 
 
 

Fiery Clone Tool para Embedded Servers 

O Fiery Clone Tool para Embedded Servers cria uma cópia idêntica de todo o servidor Fiery para um arquivo de imagem, que 
pode ser usado para uma recuperação rápida e fácil do sistema. Esse recurso é destinado ao uso somente por representantes de 
serviços técnicos. O Fiery Clone Tool para Embedded Servers pode ser usada em qualquer modelo idêntico ao servidor Fiery. Não 
há restrições sobre as opções do Fiery incluídos no clone. 

O Fiery Clone Tool para Embedded Servers suporta Sistema 8eR2 e, posterior, somente em sistemas operacionais Linux. A 
ferramenta exibirá um erro se usada em um servidor Fiery não suportado. Para mais informações, consulte o Guia do usuário 
disponível na Central de download EFI. 

Esta ferramenta é iniciada e lançada a partir de uma unidade USB preparada pelo Prep Tool USB versão 1.3.4 ou posterior. O 
tamanho mínimo para a unidade USB é de 4 GB. 

O Fiery Clone Tool para o software Embedded Servers também pode ser baixado na página Drivers de Download da efi.com. 
Clique para selecionar a ferramenta do FieryClique na guia Application Software e Tools para selecionar o Fiery Clone Tool para 
Embedded Servers.  

Benefícios para o cliente  

 Ele consegue um processo de clonagem eficaz com etapas simples e intuitivas.  

 Fornece uma recuperação rápida e fácil do servidor Fiery incorporado. Recupera o sistema para modo de produção 
em minutos.  

Predefinições específicas do produto disponíveis para todos os usuários do Fiery 
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Integração 

Aprimoramentos do Fiery JDF 

* Requer Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2 disponível em Junho de 2014 através de download 
on-line. Para mais informações sobre os novos recursos do Fiery Command WorkStation 5.6, vá para a Guia Novos recursos do 
Fiery Command Workstation 5.6 ou visite www.efi.com/cws5. 

Integração do Fiery Dashboard 

* Requer Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2 disponível em Junho de 2014 através de download 
on-line. Para mais informações sobre os novos recursos do Fiery Command WorkStation 5.6, vá para a Guia Novos recursos do 
Fiery Command Workstation 5.6 ou visite www.efi.com/cws5. 

Rastreamento de custos de tarefa  

Os sistemas Fiery FS150 incluem a versão 4.5 do Fiery Driver que implementou o Rastreamento de custos de tarefa como seu 
novo recurso. O Job Cost Tracking (Rastreamento de custos de tarefa) configura o driver de impressão para gravar as 
informações contábeis contidas na tarefa de impressão para que os ambientes de impressão sem solução contábil de custo 
tenham um modo de rastrear as atividades de impressão. O código de conta atribuído é associado a um departamento específico 
ou projeto do cliente e fornece os custos de impressão precisos que podem ser alocados de volta ao departamento interno ou 
projeto do cliente.  

Uma caixa de diálogo pop-up é exibida imediatamente após os usuários clicarem em Imprimir para lembrá-los de inserir os dados 
que são coletados no Fiery Job Log (Registro de tarefa Fiery), para que eles possam ser recuperados e exportados a outros 
sistemas contábeis. Nenhuma validação é executada nos dados inseridos na caixa de diálogo pop-up. Qualquer validação 
necessária é feita pelo mecanismo de impressão. 

 

Definição de monitoração de tarefa no Fiery Driver v4.5 
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Informações da conta de monitoração de tarefa requeridas 

 


