
 

Fiery FS150/FS150 Pro 
Yeni Özellikler Ürün Kılavuzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bu belge, Fiery® baskı sunucularında bulunan tipik özellik paketini temsil eder. Gerçekte bulunan özellik paketi ise Fiery modeline 
göre değişebilir zira bazı özellikler, projeye özgü uygulama nitelikleri veya bölgesel gereklilikler sebebiyle desteklenmiyor olabilir. 
Belirli bir Fiery modelinin özellik paketi hakkında o modelin özelik matriksine bakın veya Fiery satıcınıza sorun. Burada bulunan 
hiçbir ifade, EFI ürün ve hizmetleri ile birlikte sunulan kati garanti beyanlarına ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır.
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Giriş 

Fiery® FS150/FS150 Pro sistem, dijital yazıcılar için en yenilikçi, ölçeklendirilebilir ve entegre dijital ön sunucu olup müşterilerinin 
yatırımlarından en yüksek kazancı elde etmesini sağlar. Yeni özellikler, verimlilikte kayda değer kazanımlar sağlar, doğru ve 
mükemmel rengi iletir, kullanım kolaylığında çarpıcı iyileşmelerin yanı sıra ticari ve dijital baskı makinelerinin maliyetleri azaltmaya 
ve hizmetini zenginleştirmeye yardım eden zengin entegrasyon içerir.  

Gömülü Fiery sunucuları için Fiery FS150; harici Fiery sunucuları içinse Fiery FS150 Pro mevcuttur.  

Yeni Özellikler  

Verimlilik Renk/Görüntü Kalitesi Kullanılabilirlik Entegrasyon 

Fiery HyperRIP 
iyileştirmeleri*** 

Gri Tonlamalı Composite 
Overprint 

Fiery Ticker iyileştirmeleri** Fiery JDF iyileştirmeleri* 

APPE 3.0** CMYK Siyah Nokta 
Dengeleme* 

Fiery Command 
WorkStation® 5.5 

Fiery Dashboard 
entegrasyonu* 

CPSI 3020 PANTONE 336 yeni renkler Fiery Software Manager  İş Maliyeti İzleme 

Fiery Sunucusu 
Otomatikleştirilmiş İş 
Akışları  

Özel Kavis Ön Ayarları* Sayfa Kenarı Etiketleri  

 Atma bölgeleri Özellikli Renkler desteği Fiery Remote Scan 
iyileştirmeleri 

 

 Server 
Presets'in ve Virtual 
Printersın satır içi 
seçimi 

 Fiery Command 
WorkStation 5.6* 

 

VDP Multi-Up Booklet  Fiery Go  

  Fiery Yapılandırma Aracı  

  Gömülü sunucular için 
Fiery Clone Tool 

 

  Ürüne Özgü Ön Ayarlar  

* Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2'nin Haziran 2014'e kadar online indirme yoluyla mevcut 
olmasını gerektirir. Fiery Command WorkStation 5.6'nın yeni özelliklerinin tam listesi hakkında daha fazla bilgi almak için Fiery 
Command WorkStation 5.6 Yeni Özellikler Kılavuzuna bakın veya www.efi.com/cws5adresini ziyaret edin.   
** Özellikler, Fiery FS150 çalıştıran gömülü Fiery sunucularında bulunmamaktadır.  
*** Sadece Fiery QX100 sunucularında mevcuttur 

Not: Özellikler, baskı makinesi modelin e göre değişir, tam olarak hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için lütfen her ürünün 
özellik matriksine bakınız. 
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Verimlilik 

Fiery HyperRIP İyileştirmeleri 

FS150 Pro sistemlerdeki Fiery HyperRIP, daha önceki sürümlerde yer alanlardan bile daha güçlüdür. HyperRIP artık işi, paralel 
işleme amacıyla iki yerine dört jojik parçaya bölmektedir. Bu da Fiery sunucusunun bir işi, daha önceki HyperRIP sürümlerinden 
ortalama %15; HyperRIP özelliği olmayan bir Fiery sunucusundan ise ortalama %55 daha hızlı işlemesi anlamına gelir. 

 

Minimum gereksinimler: 

 8 CPU çekirdeği 

 16 GB RAM bellek 

 FS150 Pro sistem yazılımı 

Fiery HyperRIP sadece Fiery QX100 sunucu platformlarında mevcuttur.  

Fiery FS150 Pro sistemler, iki veya dört RIP kullanarak işlere HyperRIP uygulamak üzere donanımı otomatik olarak tespit eder. 
Fiery sunucusu en az 16 GB veya daha fazla RAM'e sahipse dört RIP kullanır; sunucu 8-16 GB RAM'a sahipse, iki RIP kullanır. 

Command WorkStation İş merkezindeki ilerleme çubuğu bölünmüş olup iki veya dört adet ilerleme çubuğunu yan yana gösterir - 
HyperRIP ilerleyişini göstermek üzere bir birinden bağımsız ve eş zamanlı olarak güncellenirler. 
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HyperRIP tarafından dört işlemcide RIP'e bölümlenen bir iş. 

Müşteri İçin Avantajları 

 İşin çok sayıda sayfasını eş zamanlı işlemek yoluyla performansta büyük iyileşmeler. 

 İlerleme çubukları, çalışan tüm işlemcileri gösterir 

 Daha hızlı üretim, işletmeciler için daha az bekleme ve verimliliğin artması anlamına gelir. 

APPE 3.0  

Fiery FS150 Pro sunucular, Adobe®''un en son PDF çeviricisi için destek sağlar.  

Adobe tarafından ilan edilen v3.0 iyileştirmeleri, şu adreste bulunabilir http://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html.  

Müşteri İçin Avantajları 

 Fiery sunucuları, en son sektör standartlarını destekleyerek müşteri sürekli güncel tutar. 

CPSI 3020 

Fiery FS150 Pro sunucular, Adobe''un en son PostScript® çeviricisi için destek sağlar.  

Müşteri İçin Avantajları 

 Fiery sunucuları, en son sektör standartlarını destekleyerek müşteri sürekli güncel tutar. 

Fiery Sunucusu Otomatikleştirilmiş İş Akışları 

Fiery Command WorkStation arayüzü, bir işi sağ tıkladıktan sonra kolayca bir tane seçmek yoluyla Sunucu Ön Ayarlarını hızla 
seçme yöntemine sahiptir.  Fiery yöneticileri, tıpkı yeni bir Sanal Yazıcı oluşturabildikleri kadar kolayca iş akışlarını oluşturabilir ve 
yayınlayabilirler; iş akışlarını söz konusu Fiery sunucusuna erişen tüm operatörlerin emrine amede olacak şekilde yayınlayabilirler. 
Otomatikleştirilen iş akışları, Virtual Printersı veya Sunucu Ön Ayarları olan bir Fiery sunucusu gerektirir. Virtual Printers, standart 
olarak harici sunucularla gelir ve gömülü sunucular için tercihe bağlı bir özelliktir. Sunucu Ön Ayarları Fiery Sistem 10 ve 10e'den 
başlayarak hem harici hem de gömülü sunucular için standarttır. 
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Bir işe sağ tıkladıktan sonra Sunucu Ön Ayarı seçimi 

Yeni Atma Bölgeleri özelliği, baskı için dosyaların atılmasına açık alanları açıkça belirtmek yoluyla Fiery Command WorkStation 'a 
yeni bir görünüm ve hissiyat kazandırır. İşi Fiery sunucuya indirirken Sunucu Ön Ayarları ve Virtual Printers'ı ilişkilendirmenin kolay 
bir yolunu sergileyerek sunucu listesi görünümünü de zenginleştirir; sunucu listesinin zenginleşmiş bir görünümü ve sarf 
malzemeleri, tonerler, uyarılar ve daha başka sunucu bilgileri. 

 

Atma bölgesi, Bekletme kuyruğunda belirtilmiştir 

Müşteri İçin Avantajları 

 İşi Fiery sunucusuna indirirken Server Presets ve Virtual Printers'ı ilişkilendirmenin kolay yolu. 

 Sunucu listesinin ve sarf malzemeleri, tonerler, uyarılar ve benzeri sunucu bilgilerinin gelişmiş görünümü  
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VDP Multi-Up Booklet 

VDP Multi-Up Booklet, iki kaydın bir sayfada yazdırılmasına izin veren bir 
Fiery Impose özelliğidir, tek bir tık maliyetiyle daha büyük sayfa ölçüsüne 
yazdırarak masrafları azaltır. Fiery Impose aracılığıyla erişilir ve 
kullanıcılar ayarları, otomatik iş iletimi için Virtual Printers veya Hot 
Folders [Dönüşüm Klasörleri]'nden seçilebilen bir Impose ön ayarı gibi 
kaydedebilirler.  

Farklı uzunluklarda kayıtlar için boş sayfalar otomatik olarak 
konumlandırılacaktır - sayfa düzenleme gerekliliklerine göre. Kapaklar 
etkinleştirilmemişse boş sayfalar işin sonuna gelmelidir. Aksi halde, 
kapaklar etkinleştirilmişken, iş offline tamamlama sırasında katlanırken 
boş sayfalar ortada herhangi bir yere gelebilir. 

VDP Multi-Up Booklet özelliği yalnızca değişken verili işlerde mevcuttur.   

Müşteri İçin Avantajları 

 Daha az sayfa ve daha az tıklama kullanarak iş üretmek 
yoluyla daha hızlı üretime izin verir. 

 İki kaydı daha büyük bir sayfa ölçüsüne bastırarak maliyetleri 
azaltır. 
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Renk ve Görüntü Kalitesi 

Gri Tonlamalı Composite Overprint 

Gri Tonlamalı Composite Overprint özelliği, renkli baskı işlerinde gri tonlamalı modda yazdırırken dahi doğru betimleme için üzerine 
yazmalar, kabartı gölgeler ve saydamlıklara imkan tanır.  

Bu benzersiz Fiery özelliği, Composite Overprint etkinleştirilmiş olarak gri tonlamalı modda baskı yapılırken ve gerek CPSI gerekse 
APPE çeviricileri için çalışır.  

 
 
Siyah ve beyaz cıktısı olan üstüne baskıların doğru temsil edilmesini garanti etme amacıyla İş Özelliklerinde Gri Tonlamalı ve Composite Overprint 
ayarlarının seçilmesi gerekir 
. 
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Kırmızı kutular, üzerine baskı uygulanmadığı için    Gri Tonlamalı Composite Overprint etkinleştirilmişken 
hata oluşan yerleri belirtir 

 Müşteri İçin Avantajları 

 Tasarımcı üstüne baskı gibi teknikler kullanmış olsa dahi ilk baskıdaki tasarımla eşleşen siyah ve beyaz çıktıyı 
garantiler.  

 Siyah ve beyaz çıktı üretme maliyetlerinden tasarruf sağlar ve karmaşık tasarım öğelerinin görünümünü muhafaza 
eder. 

CMYK Siyah Nokta Dengeleme 

CMYK Siyah Nokta Dengeleme, CMYK renklerini dönüştürürken gölgeyi ayrıntılı olarak kontrol etmek amacıyla Fiery renk 
yönetimini kullanır. Bu da özellikle ISO Kaplı V.2 veya GRACoL gibi standart CMYK gam kaynakları olan, daha küçük bir CMYK 
gamı ileten düz veya kaplamasız medya gibi düşük kaliteli medya üzerine basılan görseller için faydalıdır. 

CMYK Siyah Nokta Dengeleme mükemmel PDF/X-4 çıktısı veya Altona ve Ghent test suitlerini geçirmek amacıyla etkinleştirilmesi 
gereken özelliklerden birisidir. Gazete gibi küçük gamlı CMYk kaynakları prova ederken bu özellik, renkleri gazete baskısında 
görünecekleri gibi daha doğru betimlemek amacıyla devredışı bırakılabilir. Siyah Nokta Dengeleme Görece Kolorimetrik betimleme 
niyetini kullanarak dönüştürülen RGB kaynakları için daima etkindir. 

Bu özellik, Fiery FS150 sistem yazılı ile Fiery Command WorkStation v5.6'yı gerektirir. BKz. Fiery Command WorkStation yeni 
özellikler kılavuzu. 
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İş Özelliklerinde yer alan Siyah Nokta Dengeleme ayarı 

Müşteri İçin Avantajları  

 Mükemmel PDF/X-4 çıktısı veya Altona ve Ghent test suitlerine geçişi garanti eder. 

PANTONE 336 Yeni Renkler  

Güncel PANTONE® kitaplık desteği, kullanıcılara Fiery sunucularına PANTONE 336 yeni renklerinin eklenmesiyle daha da fazla 
PANTONE rengini, doğru olarak tıpkıbasım imkanı tanır.  

Bu kitaplık;Command WorkStation içinde Cihaz Merkezi > KAynaklar > Spot Renkler 'de bulunur. 

Müşteri İçin Avantajları  

 Zorlu talepleri olan renk müşterilerinin beklentilerini karşılar 

 Yeni kolorimetrik tanımlar dahil olmak üzere en yeni PANTONE® renklerini doğru bir şekilde eşleştirir. 

84 yeni rengi olan PANTONE MATCHING SYSTEM®'in güncellenmiş PLUS SERIES'i de dahil olmak üzere PANTONE 
kitaplıklarının tam dizisi, şu adresten indirilebilir download.efi.com/FieryPantone.  
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Özel Kavis Ön Ayarları 

Özel Kavis Ön Ayarları; Fiery ImageViewer'da yer alan, özel renk kavisleri kaydetmeyi ve bunları Fiery Sürücü, İş Özellikleri, 
Dönüşüm Dosyaları veya Virtual Printers gibi iş iletme yöntemleri aracılığıyla uygulamayı mümkün kılan bir özelliktir. 

Bu özellik, Fiery Command WorkStation v5.6'yı gerektirir. Bkz. Fiery Command WorkStation yeni özellikler kılavuzu. 

Müşteri İçin Avantajları 

 Aynı türde renk düzeltmesi gerektiren işler için son dakika renk ayarlarının son dakika otomasyonuna imkan tanır. 

Özellikli Renkler Desteği 

Özellikli Renkler özelliği, özel efektler için kullanılması gereken CMYK'nin ötesindeki çıkış cihazı renklerini etkin kılar. Bunlar 
arasında; parıltı efekti için şeffaf kaplama, mat kağıt üzerine daha parlak çıktı için beyaz renk boyama, kızıl veya metalik gibi türlü 
spot renkler bulunmaktadır. 

Özellikli Renkler aşağıdaki kullanıcı arayüzlerinden desteklenir: 
- ImageViewer – CMYK'nin ötesindeki ek renk plakaları veya kavisleri olarak görülür. 
- Fiery Sürücüsü ve Command WorkStation'daki Job Properties – özellikli renklere özgü iş seçenekleri için yeni bir Özellikli 

Renk sekmesi olarak görülür. 
- Fiery Sürücüsü – Yüklenebilir Seçenekler sekmesi ve Sarf Malzemelerinde Filigran sekmesi (şeffaf toner için) olarak 

görülür. 
- Command WorkStation – Sarf Malzemeleri alanında ve Kaynaklar sekmesi altındaki Özellikli Renkler bölümünde görülür. 

Filigran özelliklerinin otomatik olarak oluşturulması ve ImageViewer desteği, Fiery sunucularına hastır. 

Müşteri İçin Avantajları  

 Yazıcılar, daha yüksek kar marjına sahip daha yüksek değerli çıktılar oluşturabilir. 

 Grafik tasarımcılar, vurgulamak için özel efektler kullanarak diğerleri arasında öne çıkan belgeler oluşturabilirler. 

 Pazarlamacılar, müşterilerin ilgisini çeken ve ilgiyi üzerinde tutan, göze çarpan parçalar oluşturabilir.

En son PANTONE kitaplıkları, şu adresten indirilebilir efi.com PANTONE kitaplıkları, Fiery sunucusu üzerinde mevcuttur. 
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Kullanılabilirlik 

Fiery Ticker iyileştirmeleri 

Fiery Ticker , Fiery harici sunucu üzerinde lokal olarak çalışan görsel bir ekran koruyucu türünde uygulamadır. 

Fiery Ticker 2.0, ekranın tepesindeki geleneksel Fiery mavi çubuğu ile bütünleşerek, bu çubuğa aşağıdaki yeni özellikleri katar: 

 Command WorkStation, Dönüşüm Klasörleri [Hot Folders], Fiery Remote Scan [Uzaktan Tara], Fiery Color Profiler 
Suite ve Fiery Notes gibi Fiery uygulamalarının kısa yollarına erişim.  

 Renk temasını değiştirebilme. 

 İşlemeyi veya bastırmayı iptal etmek gibi iş ve sunucu yönetimi eylemlerini ya da sunucuyu yeniden başlatmak gibi 
sunucu eylemlerini uygulayabilmek. 

Fiery Ticker v2.0, sadece Fiery sistemlerinin faaliyet durumunun tek bakışta görünümünü sunmakla kalmaz, ayrıca ana Fiery 
uygulamalarına ve operatör eylemlerine hızlı bir erişim sunar. 

 
Fiery sunucusunun durumunu tek bakışta gösteren yeni Fiery Ticker çubuğu 

 

Fiery Ticker önemli Fiery uygulamalarına kısayollar ve iş yönetimi ile sunucu eylemlerine hızlı erişimi sergilemektedir. 

Müşteri İçin Avantajları 

 En sık kullanılan Fiery uygulamalarına hızlı erişim sunarak operatörün üretkenliğini arttırır. 
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Fiery Command WorkStation 5.5 

Fiery Command WorkStation v5.5 aşağıdaki yeni özellikleri içermektedir: (özellik hakkında daha fazla şey öğrenmek için aşağıdaki 
özelliklerin üzerine tıklayın) 

 Fiery Sunucusu Otomatikleştirilmiş İş Akışları 

- Atma bölgeleri 

- Server Presets'in ve Virtual Printers'ın satır içi seçimi 

 Fiery JobMaster içindeki Sayfa Kenarı Etiketleri 

 VDP Multi-Up Booklet 

 Fiery Software Manager 

 Fiery Remote Scan iyileştirmeleri 

Haziran 2014'ten itibaren Command WorkStation Sürüm 5.6 şu adresten indirilebilecektir www.efi.com/cws5 . Fiery Command 
WorkStation 5.6'nın yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Fiery Command WorkStation 5.6 Yeni Özellikler Kılavuzuna 
bakın veya www.efi.com/cws5adresini ziyaret edin.   

Fiery Software Manager 

Fiery Software Manager, Fiery Extended Applications Paketinde yer alan uygulamalar için bir çapraz platform yöneticisidir. 
Kurulumu yapılacak doğru paketi tespit eder ve indirir, uygulamalar için kurulum ve kurulum kaldırma süreçlerini yönetir. 
Kullanıcılar, yazılım indirmelerini duraklatabilir veya bıraktığı yerden devam edebilir ve Fiery Software Manager'ı gelecekteki 
güncellemeleri arka planda otomatik olarak indirecek şekilde ayarlayabilir. 

 

 

Fiery Software Manager, Fiery Extended Applications Paketinde yeni sürümler kullanılabilir olduğunda kullanıcılara bildirimde bulunur. 
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Kullanıcılar, indirme süreci sırasında istedikleri zaman indirmeyi duraklatabilir veya durdurabilir. 

Müşteri İçin Avantajları  

 İndirilebilecek yeni yazılım sürümleri olduğunda bildirimde bulunur. 

 Veri kaybını ve süreci en baştan başlatma gereğini ortadan kaldırmak amacıyla yazılım indirmenin duraklatılıp kaldığı 
yerden başlatılabilmesi becerisi sunar. 

Sayfa Kenarı Etiketleri 

Fiery JobMaster'da yer alan Sayfa Kenarı Etiketleri özelliği, kullanıcıların özel etiket 
medyası kullanması gerekmeksizin iyi tanımlanmış bölümlere sahip tamamen bitirilmiş 
uzun belgeler üretebilmesine imkan tanır.  

Bu özellik, sayfa kenarı etiketi ayarlarını, bölümdeki tüm sayfalara etiketin konumunu 
arka arkaya gelen her bölüm arttırarak otomatik olarak uygular. Etiket kulakçıklarının 
renginin sayfa kenarından görünmesi için bitirilmiş işin kitabın kenarlarından kırpılması 
gerekir. 

Müşteri İçin Avantajları  

 Özel etiket medyası kullanmak gerekmeksizin iyi tanımlanmış bölümlere sahip tamamen bitirilmiş işler üretmeye 
yardım eder. 

 Yazıcılara üretilecek yeni ve farklı bir türde katma değerli bir uygulama sunar. 

Fiery Remote Scan İyileştirmeleri 

Fiery Remote Scan uygulaması aşağıdaki iyileştirmeleri sunar: 

 Klasör Haritalama 

 Otomatik Oturum Açma 

Klasör Haritalama 

Fiery Bridge (köprü)'nün yerini alır - bu uygulama sadece Windows istemciler için kullanılabiliyordu. Klasör Haritalama, Fiery 
sunucusundan tarama yapan kullanıcıların Fiery posta kutusu içeriğini yerel bir klasör ile senkronize etmesine imkan tanır. Klasör 
Haritalama hem Windows hem de Mac istemcilerde mevcuttur. Bu özellikle bir posta kutusuna giden tarama işleri kullanıcının 
bilgisayarındaki bir klasörde otomatik olarak görünür. 
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Mac istemci üzerinde sergilenen Fiery posta kutusu içerikleri 

Müşteri İçin Avantajları  

 Taranmış işlerin daha hızlı geri alınması. 

 Fiery Extended Applications Paketinde ek uygulamalar kurulması gerekmeksizin Windows ve Mac desteği. 

Otomatik Oturum Açma 

Otomatik Oturum Aç özelliği, Fiery kullanıcılarının posta kutusu ad ve şifrelerini hatırlar böylece posta kutusu oturum açma 
bilgilerini sadece bir kere girmeleri gerekir. 

 

Kullanıcı oturumu otomatik olarak algılanır 

Müşteri İçin Avantajları  

 Bütün tarama sürecinin hızlandırılmasına yardım eder. 
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Fiery Command WorkStation 5.6 

Fiery Command WorkStation v5.6 2014 Haziran ayında şu adresten indirilmeye hazır olacaktır www.efi.com/cws5 ve aşağıdaki yeni 
özellikleri içerecektir: 

o İş Listesi Filtrelenmiş Görünümleri 

o Fiery Entegrasyon Yöneticisine sahip Fiery JDF v1.3 

o Çevrimiçi Yardım 

o Fiery Çevrimiçi Kaynaklar web sayfasına Erişim 

o Fiery Dashboard entegrasyonu 

o Fiery ImageViewer 2.0 

 Yeni kullanıcı arayüzü 

 Özel Kavis Ön Ayarları 

 Özellikli Renkler desteği 

 Geliştirilmiş PDF (ekranda prova etme) softproofların Dışa Aktarımı 

o Fiery JobMaster iyileştirmeleri 

 Çoklu grup etiketler 

 Sayfa numaralama gelişmeleri 

o Yeni İş Oluştur 

o Genişletilmiş yerelleştirme (Rusça, Türkçe, Lehçe, Çekçe) 

Fiery Command WorkStation 5.6'nın yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Fiery Command WorkStation 5.6 Yeni 
Özellikler Kılavuzuna bakın veya www.efi.com/cws5adresini ziyaret edin.   

Fiery Go 

Fiery Go operatörlerin Fiery Driven yazıcıları Pad'lerinden ve İphone cihazlarından 
yönetmesine imkan tanır. Matbaadaki herhangi bir yerden baskı işlerinin yönetilmesi 
amacıyla çok sayıda Fiery Driven yazıcının durumunun gözlemlenmesine izin verir. 
Fiery Go kullanarak operatörler, yazdırma, silme, ön izleme ve iş özelliklerinin 
tanımlanması gibi çoklu iş eylemlerini gerçekleştirebilir. Bu app, sarf malzemelerinin 
durumu, baskı işindeki hatalar, kağıt sıkışması ve daha fazla şey hakkında uyarılar 
gönderir — böylece operatörler derhal müdahale edebilir. 

Fiery Go daha fazla esneklik kazandırır ve operatörlerin daha verimli bir işyeri ve 
yüksek verimlilik sağlayan çoklu işlem gerçekleştirmesine olanak sağlar. Bu app'ın 
kullanımı kolay olup konuşlandırılması sadece birkaç dakika sürer ve ücretsizdir.  

Fiery Go'yu indirmek ve ek bilgileri almak için şu adresteki Apple iTunes mağazasını 
ziyaret edin https://itunes.apple.com/us/app/fiery-go/id672206364?ls=1&mt=8  

Teknik gereklilikler hakkında ek bilgileri bir video turu şu adreste görülebilir 
http://fiery.efi.com/fierygo  

Faydaları: 

 Fiery sunucularındaki işlerin matbaadaki herhangi bir yerden yönetilebilmesine izin verir  

 Daha verimli bir işyeri için esneklik ve çoklu iş eylemlerine olanak sağlar  
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Fiery Yapılandırma Aracı 

Fiery Yapılandırma Aracı, Fiery yöneticisinin Fiery 
sunucusunu belirli bir baskı ortamı için 
yapılandırmasına olanak tanır. Genel/Sunucu 
Yapılandırma altında Fiery Command WorkStation 
Cihaz Merkezindeki Yapılandırma tuşunu seçtikten 
sonra kullanılabilen aracın yerini alır. Yapılandır tuşu 
seçildiği zaman Fiery Yapılandırma Aracı, 
aşağıdakilere sahip olan, tarayıcı tabanlı bir kullanıcı 
arayüzü sergiler:    

 Hali hazırdaki Fiery yapılandırması ve 
düzenlemelere girmek için Düzenleme (Edit) 
tuşuna erişim. 

 Söz konusu Fiery sunucusu için mevcut 
yazılım güncellemelerinin listesini açmak 
üzere güncellemeleri kontrol et (check for the 
Product Updates) tuşu (bu güncellemeler, 
Yapılandır'daki eski Sistem Güncellemesi sayfasını kullanarak bulunanlarla aynıdır). 

Fiery Yapılandırma Aracı aşağıdakileri sağlar: 

 Özel eklentilere gerek olmaksızın tüm mevcut Web tarayıcılara destek. 

 Kullanıcıların ayarlar arasında kolayca gezinmesine yardımcı olmak için üç menü seviyesi. 

 Hataları asgariye indirmek üzere satır içi rehberlik. 

 İlgili ayarlara daha hızlı erişim için araştırma işlevi. 

 Kullanıcılar birbiriyle çelişkili ayarlar seçtiklerinde rehberlik eden kısıtlamalar için destek 

 Kolay erişim için bağlantı yapılması amacıyla ayarların çok sayıda yerde -örneğin eposta ve proxy- kullanılmasına izin 
veren kullanılabilirlik iyileştirmeleri. 

 Yeniden başlatma idaresi: bu araç, hangi ayarların aniden uygulanabileceği ve hangilerinin yeniden başlatma veya 
sistem yükleme gerektirdiğini bilir. Seçilen ayarlar bir yeniden başlatma/sistem yükleme gerektirirse bu araç, ekranın 
tepesinde kullanıcıya uyarı verir. Hemen uygulanabilecek olan ayarlarsa derhal kaydedilir.  

 Ek güvenlik için HTTPS üzerinden veri aktarımı. 

 Mevcut Fiery yapılandırma görünümünde sergilenen kategorileri yansıtan güncellenmiş config sayfası. 

Müşteri İçin Avantajları  

 Yöneticilerin Fiery sunucusunu daha kısa sürede üretime hazırlamasına yardım eder. 

 Servis çağırmayı en aza indirger. 

Ürüne Özgü Ön Ayarlar 

Kullanıcıların sıkça kullanılan baskı ayarlarına sahip işleri hızla hazırlamasına yardım etmek ve ayrıca sunucu ön ayarları ve iş 
akışlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla Fiery sunucular beş sunucu ön ayarı içerir.  

Sunucu ön ayarları aşağıdakileri içermektedir: 
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ABD Ön Ayarları 
1. Yarım mektup sayfası kitapçık 
2. Mektup sayfası kitapçık 
3. Mektup sayfası çift gri tonlamalı 
4. Mektup sayfası çift zımba 
5. Mektup sayfası 2-katı tabloid 

Metrik Ön Ayarlar 
1. A5 kitapçık 
2. A4 kitapçık 
3. A4 çift gri tonlamalı 
4. A4 çift zımba 
5. A4 2-katı A3  

 
 
 
 
 

Gömülü Sunucular için Fiery Clone Tool 

Gömülü Sunucular için Fiery Clone Tool, tüm Fiery sunucusunu bir görüntü dosyasına birebir kopyalar bu daha sonra hızlı ve kolay 
bir sistem kurtarma için kullanılabilir. Bu özellik yalnız Teknik Servis Temsilcilerinin kullanımı için amaçlanmıştır. Gömülü Sunucular 
için Fiery Clone Tool özdeş herhangi bir Fiery sunucu modelinde kullanılabilir. Klondaki Fiery seçeneklerinde hiç bir kısıtlama 
yoktur. 

Gömülü Sunucular için Fiery Clone Tool, sadece Linux ile işletilen sistemlerde System 8eR2 ve üstünü destekler. Bu araç, 
desteklenmeyen bir Fiery sunucunda kullanılırsa bir hata görüntüler. Daha fazla bilgi için şu adreste bulunan Kullanıcı Kılavuzuna 
bakın: EFI Download Center. 

Bu aracın işletim sistemi, USB Prep Tool sürüm 1.3.4 veya daha üstü ile hazırlanmış bir USB sürücüden yüklenir ve başlatılır. USB 
sürücünün asgari büyüklüğü 4 GB'dır. 

Gömülü Sunucular için Fiery Clone Tool yazılımı, efi.com.'un şu sayfasından da indirilebilir:Download Drivers . Gömülü Sunucular 
için Fiery Clone Tool'u seçmek amacıyla, Uygulama Yazılımı'na ve Araçlar sekmesine tıklayın.  

Müşteri İçin Avantajları  

 Basit ve sezgisel adımları olan etkili bir klonlama sürecini başarır.  

 Fiery Gömülü Sunucusunun kolay ve hızlı bir sistem kurtarmasını iletir. Sİstemi dakikalar içinde üretim moduna geri 
yükler. .  

Tüm Fiery kullanıcılarına açık olan ürüne özgü ön ayarlar 



 

18 

 

Entegrasyon 

Fiery JDF İyileştirmeleri 

Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2'nin Haziran 2014'e kadar online indirme yoluyla mevcut olmasını 
gerektirir. Fiery Command WorkStation 5.6'nın yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Fiery Command WorkStation 5.6 
Yeni Özellikler Kılavuzuna bakın veya www.efi.com/cws5 adresini ziyaret edin. 

Fiery Dashboard Entegrasyonu 

Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2'nin Haziran 2014'e kadar online indirme yoluyla mevcut olmasını 
gerektirir. Fiery Command WorkStation 5.6'nın yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Fiery Command WorkStation 5.6 
Yeni Özellikler Kılavuzuna bakın veya www.efi.com/cws5 adresini ziyaret edin. 

İş Maliyeti İzleme 

Fiery FS150 sistemleri yeni bir özelliği olarak İş Maliyeti İzlemeyi getiren Fiery Sürücüsü sürüm 4.5'i içerir. İş Maliyeti İzleme, baskı 
işinde bulunan muhasebe bilgilerini kaydetmek için baskı sürücüsünü yapılandırır böylece maliyet muhasebesi çözümü 
bulunmayan baskı ortamlarının baskı etkinliğini takip edebilmesine imkan tanır. Atanan hesap kodu, belirli bir bölüm veya müşteri 
projesi ile ilişkilendirilir ve dahili bölüm veya müşteri projesine geri pay edilebilecek doğru baskı maliyetlerini sağlar.  

Kullanıcılar Yazdır'a tıkladıktan sonra Fiery Görev Kayıt'ta toplanan verileri girmelerini hatırlatmak üzere bir açılır diyalog penceresi 
belirir böylece veriler geri alınıp diğer muhasebe sistemlerine aktarılabilir. 

Açılır diyalog kutusuna girilen verilerde hiçbir geçerleme gerçekleştirilmez. Gerekli her türlü geçerleme baskı makinesi taraıfndan 
yapılır. 

 

Fiery Sürücüsü v4.5'te İş İzleme ayarı 



 

19 

 

İş İzleme hesap bilgileri gereklidir. 

 


