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Impulsione o sucesso da
sua produção de impressão
Fiery Print Servers
com o Fiery.
Fiery Print Servers
®

®

Rápido, preciso,
intuitivo, integrado
Os servidores de impressão Fiery são front-ends digitais (DFEs) que oferecem
inúmeros recursos e controlam uma ampla gama de dispositivos de impressão
digital em cores e em preto e branco. Os DFEs Fiery oferecem inovação constante
em cor e imagem, produtividade, gerenciamento e conexão para que você possa
produzir impressões precisas e de alta qualidade, de forma rápida e eficiente.
®

COR E IMAGEM

PRODUTIVIDADE

GERENCIAMENTO

CONEXÃO

“A EFI define o padrão do setor em
Produzir, adaptar e crescer
Os produtos do Fiery Workflow Suite aumentam
o potencial dos servidores Fiery, fornecendo soluções
para cada etapa do processo de produção de impressão.
Os produtos modulares ampliam a funcionalidade do
servidor para melhorar o gerenciamento de cores,
a automação e o preparo de trabalhos.

Você pode escolher o que é necessário agora e adicionar
mais recursos à medida que se adapta às dinâmicas
demandas do mercado ou expande seus negócios.
O uso de produtos do Fiery Workﬂow Suite pode
reduzir os custos de mão de obra, melhorar
a qualidade das impressões, diminuir o tempo de
produção de trabalhos e reduzir o desperdício.

ENVIO DE TRABALHOS

PRÉ-IMPRESSÃO

PREPARO

EFI MarketDirect
StoreFront

Fiery JobFlow ™

Fiery JobMaster ™

Fiery Graphic
Arts Package
Premium Edition

Fiery Impose

Impressão de
dados variáveis (VDP)
Tecnologia Fiery VDP
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Fiery Compose

Front-ends digitais eficientes
aumentam a lucratividade.

“Há mais de 15 anos,
escolhemos os
servidores Fiery por sua
extrema estabilidade,
a interface de usuário
mais intuitiva e o melhor
em gerenciamento
de cores.”

Mais do que apenas o processamento de RIP, os servidores
Fiery oferecem ferramentas padrão e opcionais para otimizar
o investimento feito no dispositivo de impressão.
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Fiery Command WorkStation ®

Gerenciamento de trabalhos

Preparo final
do documento

Automação de trabalhos

Dados variáveis

Gerenciamento de cores

Processamento (RIP)

JAISON VANDENOVER,
DIRETOR DE OPERAÇÕES,
BOOMERANG

Verificação pré-impressão
e prova virtual em monitor
Gerenciamento de mídia

Suporte de acabamento

Integração com MIS/web-to-print

relação a tecnologia de servidores.”
PELLO WALKER, VICE-PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL,
DAILY DIGITAL IMAGING

Para dar o próximo passo em direção a uma maior
rentabilidade nos negócios, adicione um sistema
de gerenciamento de informação MIS EFI™ que se
comunica diretamente com servidores Fiery para
reduzir processos manuais, orçar trabalhos com
precisão, além de otimizar programas de produção
para oferecer tempos de produção mais rápidos.

GERENCIAMENTO DE SAÍDA

Fiery Central

Assista ao vídeo em
fiery.efi.com/FWS

PROCESSAMENTO

Servidores Fiery

COR

GERENCIAMENTO
DE DISPOSITIVOS

Gerenciamento de
cores Fiery

Fiery Navigator

Fiery Color Profiler Suite
COR E IMAGEM
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Desempenho para o me
Para ter sucesso no ambiente competitivo de hoje, você precisa oferecer aos seus clientes
mais serviços e aumentar a eficiência operacional para ter mais lucratividade. Para atingir
isso, você precisa do poder de processamento e dos recursos do front-end digital Fiery.

A tecnologia proprietária oferece desempenho excepcional
A tecnologia Fiery SmartRIP usa uma combinação de hardwares e softwares proprietários que processam os arquivos
mais rapidamente e oferecem resoluções mais altas. A EFI combina a tecnologia de interpretação da Adobe com um
dispositivo de renderização de software proprietário da EFI para garantir um processamento extremamente rápido
até mesmo de arquivos mais complexos. O DFE Fiery foi projetado para usar microprocessadores personalizados,
algoritmos de compactação de arquivos
proprietários e gerenciamento eficiente
de memória para garantir desempenho
líder de mercado.
®

Exclusiva tecnologia de
processamento HyperRIP

Por que a velocidade
é importante

O Fiery HyperRIP é uma tecnologia exclusiva de
processamento paralelo que permite velocidades de
RIP extremamente rápidas. Dois modos de HyperRIP
(para trabalhos únicos e múltiplos) podem aumentar
a velocidade do processamento RIP em até 55%, ajudar
a alcançar uma produção ininterrupta e evitar perda de
tempo de produção.

A alta velocidade dos servidores Fiery transfere
mais rapidamente os dados para os dispositivos de
impressão, assim eles nunca precisam ser desligados.
Isso faz com que os dispositivos continuem
funcionando e ofereçam uma maior eficiência de
produção, o que aumenta a capacidade de produzir
mais trabalhos e gera mais lucro para o seu negócio.

Os servidores Fiery
são pelo menos duas
vezes mais rápidos

HyperRIP
Assista ao vídeo em
fiery.efi.com/hyperripvideo

DFE Fiery
de alta
qualidade
da EFI

4,42

12,39

10,04
0,00

5,00

10,00

DFE nº 1
de outro
fabricante
DFE nº 2
de outro
fabricante

15,00

Tempo (minutos, segundos)

RIP e tempo de espera: arquivo PDF de 576 páginas (3,5 GB)
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rcado atual
O poder da personalização

PRODUTIVIDADE

Os servidores Fiery oferecem recursos rápidos e flexíveis de impressão
de dados variáveis (VDP). A tecnologia de renderização proprietária
imprime corretamente objetos opacos, sobreimpressos e transparentes,
dando confiança aos designers de que elementos gráficos complexos
serão impressos conforme o projeto. Como o único servidor compatível
com o PPML 3.0, o DFE Fiery permite o uso de transparência mesmo em
conteúdo variável e reutilizável. Os recursos do Fiery, como a Impressão
de faixa de registro VDP e as prévias intuitivas, facilitam a impressão
correta e eficiente de trabalhos de VDP.

Velocidade incrível
em arquivos VDP

Compatível com os
padrões do mercado

Os servidores Fiery apresentam desempenho
excepcional em trabalhos de VDP, com desempenho
de 2 a 50 vezes mais rápido que outros DFEs. O Fiery
VDP Resource Manager permite armazenar, visualizar
e reutilizar objetos processados, o que elimina gargalos
e permite que os trabalhos de VDP sejam impressos
ainda mais rapidamente.

Os servidores Fiery são compatíveis com a maioria dos
padrões do mercado e com formatos legados, incluindo:
• Fiery FreeForm™;
tecnologia VDP de
nível inicial gratuita
• PPML 2.0/2.5/3.0
• PDF/VT-1 e 2
• Creo VPS™

DFE Fiery
de alta
qualidade
da EFI

0,13

12,00

DFE nº 1
de outro
fabricante

• Xerox VIPP™
(apenas para dispositivos
de impressão da Xerox)

As soluções de VDP da EFI também são compatíveis
com a maioria dos aplicativos de VDP, incluindo os
softwares DARWIN, DesignMerge , EFI MarketDirect,
FusionPro , GMC PrintNet, Persona™ Cross Media Suite,
PlanetPress , PrintShop Mail, Proform Designer
e XMPie uDirect
®

®

DFE nº 2
de outro
fabricante

6,00
0,00

5,00

10,00

®

®

®

15,00

Tempo (minutos, segundos)

Processamento RIP e tempo de espera: arquivo PDF A3 de
dados variáveis com 1.786 páginas

“O servidor Fiery executa o RIP de nossos complexos trabalhos
de VDP em média 10 vezes mais rápido do que outros DFEs,
aumentando a eficiência da produção e economizando tempo
e custos de produção.”
JEREMY DIAMOND,
GERENTE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, SENDOUTCARDS
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“ A velocidade de
processamento
do servidor Fiery
é incrível. Adoramos
poder oferecer prazos
reduzidos aos nossos
clientes e proporcionar
uma qualidade
excepcional de
forma consistente.”
MARK JOHNSON,
GERENTE E DESIGNER GRÁFICO,
CLONE DIGITAL PRINT & COPY
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“A tecnologia Fiery sempre foi inacreditavelmente
da interface do Fiery e ela fica cada vez melhor.”
JOSEPH PADIAN,
ARIA RESORT AND CASINO

Ferramentas visuais e fáceis de usar
Fiery Command
WorkStation
Com a premiada Fiery Command
WorkStation , a interface de
gerenciamento de trabalhos eficiente
e intuitiva, os usuários podem:
®

• Gerenciar todas as impressoras
Fiery Driven de forma local ou
remota em clientes Mac ou Microsoft
Windows
TM

®

®

• Realizar tarefas complexas com
menos cliques

Aproveite a mesma interface unificada
de gerenciamento de trabalhos seja
controlando impressoras de folhas soltas,
de grandes e supergrandes formatos ou
jato de tinta.

• Aumentar a eficiência e reduzir erros
com fluxos de trabalho automatizados
baseados no servidor que são fáceis de
configurar e usar em todo o processo
de impressão
A Command WorkStation está
cada vez melhor. A EFI a atualiza
periodicamente. Obtenha gratuitamente
as funcionalidades mais recentes em
efi.com/cws

Operação intuitiva
Os operadores têm as ferramentas na ponta
dos dedos e usam menos cliques para acessar
configurações ou recursos avançados.

Basta clicar para aplicar
predefinições de
trabalho, controles de
fila avançados e fluxos de
trabalho automatizados.
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Personalize atalhos para
acessar rapidamente
as funções do trabalho
usadas com frequência.

Simplifique a seleção de mídia para o envio de
trabalhos com um banco de dados centralizado de
armazenamento de papel que se integra ao catálogo
de mídia do dispositivo.

fácil de usar. Eu sempre gostei
GERENCIAMENTO

Fiery Go
Gerencie impressoras Fiery Driven em seu
iPad, iPhone e dispositivos Android com:
• Um aplicativo gratuito para monitorar
o status das impressoras
Fiery Go
®

• Flexibilidade para realizar várias tarefas
em qualquer lugar da gráfica
Faça o download do aplicativo gratuito em
fiery.efi.com/fierygo

Fiery Go
®

“Eu já trabalhei com outros
fluxos de trabalho, e o Fiery
é definitivamente o mais
fácil de usar. É muito intuitivo,
e a interface não tem vários
recursos desnecessários que
eu vi em outros RIPs.”
LEE WEINER,
FUNDADOR E PROPRIETÁRIO,
DIRECT MARKETING CONCIERGE

Prévias em tempo real
As prévias rápidas e flexíveis minimizam
erros de impressão e desperdício,
além de tornar as tarefas mais fáceis
e mais produtivas para os operadores.

O Fiery ImageViewer oferece prova
virtual em monitor avançada e também
permite editar curvas de cor e exportar
PDFs para aprovação.

Você pode fazer alterações de
última hora em um trabalho usando
o recurso Visualização em formato
raster. Visualize uma imagem em
formato raster para adicionar, excluir
e reordenar páginas, ou até mesmo
mesclar páginas de outro trabalho,
imediatamente antes da impressão.

Veja rapidamente como
os aprimoramentos de
imagem automáticos
ou manuais afetam
a impressão.
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Cores incríveis, precisas e consistentes.
Imagens de alta qualidade.
Os servidores Fiery oferecem uma tecnologia de imagem inovadora, combinada com
ferramentas especializadas de gerenciamento de cores para fornecer imagens de alta
qualidade com as cores precisas e consistentes que os clientes desejam.

“Nossa experiência com o servidor Fiery tem sido ótima! A qualidade da
cores é a melhor que existe, e o produto é muito fácil de usar.”
LEWIS EIGEN, PRESIDENTE,
SOCIAL & HEALTH SERVICES, LTD.

Imprima PDFs perfeitos

Melhore
a qualidade
da imagem

Oferece suporte e garante conformidade
total com o padrão PDF/X-4 para
reproduzir elementos de página
transparentes, sobreimpressões
e vários espaços de cores para preservar
a intenção do designer.

Suavize imagens de
baixa resolução
e transições de gradiente
em desenhos de linhas.
Preserve detalhes no
texto e em elementos
de vetor para melhorar
a qualidade da borda.
Aprimore imagens
individuais em
um trabalho sem
a necessidade de abrir
ou editar o arquivo no
aplicativo de origem.

TECNOLOGIA
DE IMAGEM

Aprimore as imagens
e realce as cores para
produzir uma impressão
com aparência superior.

Interceptação e
sobreimpressão automatizadas
Aplique automaticamente a interceptação
para evitar linhas brancas ou efeito de halo.
Imprima cores precisas produzindo sempre
os elementos corretos de sobreimpressão.
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Garanta o
resultado correto
com ferramentas
de pré-impressão
Confira e ajuste
visualmente o arquivo
de raster final antes
de imprimir para
economizar tempo
e reduzir o desperdício.
Faça a verificação
pré-impressão de fontes,
cores especiais, imagens
com baixa resolução,
traços abaixo do limiar,
sobreimpressões e erros
de PostScript .
®

Identifique de forma
rápida e fácil possíveis
problemas de impressão,
como cores de fonte
mista e ausência de
cores especiais, com
relatórios de diagnóstico
do trabalho.

COR E IMAGEM

Configure
a mídia desejada
FLUXO DE TRABALHO
DE GERENCIAMENTO
DE CORES
AVANÇADO FIERY

Calibre para
obter consistência

Selecione a mídia no
Paper Catalog para definir
as configurações corretas
de calibração e o perfil
de impressão.

Coloque o sistema de impressão
em um estado conhecido.
Ofereça resultados consistentes
ao longo do tempo.
Calibre os dados de raster
para que não seja necessário
processar novamente o trabalho
após a recalibração.

GERENCIAMENTO
DE CORES FIERY
“A tecnologia Fiery Go nos ajuda
a disponibilizar a qualidade
e a consistência da impressão
em cores que exigimos.”
DENNIS LOW, PRESIDENTE,
POINTONE GRAPHICS, INC.

Imprima barras de cores em
intervalos específicos para
monitorar a qualidade das cores
com o passar do tempo.

Crie um perfil ICC que
defina o gamut do seu
sistema de impressão
para garantir a melhor
impressão possível.
Reproduza fielmente
as cores em várias
impressoras e em
diferentes estoques.

Verifique as
cores com facilidade
Meça a barra de cores para
comparar a precisão das cores
com as referências da indústria.

Determine
o perfil para obter
cores precisas

Reproduza cores
de marca
Ofereça a impressão de
cores especiais mais precisa
com facilidade.
Edite cores especiais para
atender às preferências
do cliente.

Crie um fluxo de trabalho
colorido que corresponda
com precisão às
referências de cores
da indústria.

EXCELÊNCIA DE CORES
DO FIERY

Crie e personalize bibliotecas
de cores especiais, incluindo
as bibliotecas PANTONE
recentemente aprovadas.
®
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Agilize o preparo e reduza
o desperdício
Os operadores podem usar funções de preparo flexíveis e fáceis de usar de modo
remoto ou localmente com a Fiery Command WorkStation. Para tarefas de preparo
mais complexas, o Fiery Workflow Suite oferece outras ferramentas: Fiery Impose,
Fiery Compose e Fiery JobMaster, tudo com a mesma interface de usuário, para que
os operadores possam facilmente:
Fiery Impose
®

• Visualizar todos os trabalhos exatamente como
serão impressos
• Mesclar e mover páginas com a simplicidade
do recurso de arrastar e soltar.
• Aplicar edições de última hora com
o Adobe Acrobat Pro e o Enfocus PitStop Edit
®

Fiery Impose
®

Calcule as suas economias com
o Fiery Impose em fiery.efi.com/roi/impose.

Automatize a pré-impressão e visualize a imposição de trabalhos
Cumpra qualquer requisito de acabamento para
manuais, livros, boletins de notícias, álbuns, relatórios,
guias e calendários com uma grande variedade de
estilos de imposição de livreto.

Livreto visual versátil e estilos de imposição de
agrupamento são integrados com equipamentos de
acabamento para produzir cartões de visita, cupons,
convites, cartões postais, etiquetas, rótulos, tíquetes
e muito mais. Use estilos padrão para:
• Simplificar o trabalho de layout com imposição de
documentos intuitiva e visual
• Reduzir o desperdício com controle total do layout
da página na folha
• Acelerar a produção com modelos de imposição
para automatizar layouts comuns
Impor trabalhos de dados variáveis é tão fácil quanto
impor trabalhos comuns. Além disso, você pode
visualizar cada registro imposto para garantir que eles
estejam corretos antes de imprimir.
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GERENCIAMENTO

Produza documentos avançados
e de valor agregado
Funções avançadas de preparo baseadas em PDF permitem que
você lide com trabalhos de maior valor, como catálogos, manuais,
propostas, relatórios e livros com um elevado grau de eficiência
e precisão. Reduza o desperdício e poupe tempo com prévias
interativas do trabalho que:
Fiery JobMaster
• Reduzem o desperdício com a prévia de separadores
®

• Simplificam e agilizam a criação de separadores padrão,
multibanco e com sangria.
• Integram e organizam facilmente páginas impressas digitalizadas

Fiery JobMaster
®

Fazem e usam
facilmente modelos que
economizam tempo
As ferramentas do Fiery fáceis de usar simplificam
o preparo de trabalhos complexos e reduzem fluxos
de trabalho repetitivos. Salve suas configurações de
imposição mais usadas como modelos que funcionam
com ferramentas de automação do envio de trabalhos,
como o Fiery Hot Folders. Em seguida, aplique um
modelo a trabalhos semelhantes no futuro com a simples
função de arrastar e soltar um arquivo, economizando
tempo e minimizando a possibilidade de erros.

“Quando você precisa imprimir muitos documentos usando
diferentes mídias, separadores e folhas divisórias, o Fiery JobMaster
oferece a facilidade de uso necessária para administrar tudo isso.”
TERRY OLIVER,
GERENTE DE IMPRESSÃO E DESIGN, OHIO HEALTH
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“As tarefas de preparo
que demoravam
30 minutos ou mais
agora levam 5 ou
10 com o Fiery Impose.
Eu não preciso mais
retornar ao aplicativo de
design para mesclar,
montar e impor
o trabalho. Todas as tarefas
de preparo são feitas na
Command WorkStation.”
CINDY LEY, ESPECIALISTA DE PRODUÇÃO,
ALLIED RELIABILITY GROUP
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Integre, automatize e sa
Com tiragens menores e demandas por tempos de produção mais rápidos, a integração e a automação de fluxos
de trabalho em toda a empresa são cruciais para ter sucesso. Somente os servidores Fiery se integram com
sistemas de gerenciamento de informação (MIS) e web-to-print da EFI, e também com soluções líderes de fluxo
de trabalho fornecidas por terceiros.
AUTOMAÇÃO DE
COMÉRCIO ELETRÔNICO

INTEGRAÇÃO DO PRODUTOS EFI

A integração com a solução
de comércio eletrônico da EFI
permite que você aceite pedidos
de impressão on-line, facilita
a comunicação com o cliente
e transforma requisitos de pedidos
em tíquetes de trabalho prontos
para produção com praticamente
nenhuma intervenção do operador.

EFI MarketDirect StoreFront

GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS

A comunicação bidirecional oferece
informações essenciais aos sistemas
de gerenciamento de negócios da
EFI para melhorar o agendamento,
aumentar a eficiência, reduzir
custos e expandir a produtividade,
otimizando integralmente a empresa
de impressão.

COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL

WEB-TO-PRINT

O assistente de configuração de
integração do Fiery ajuda a estabelecer
um fluxo de trabalho sem intervenções
manuais com as soluções web-to-print
e MIS de impressão da EFI. Isso
economiza tempo e elimina erros
ao sincronizar bibliotecas de mídia,
status e configurações do trabalho,
como configurações de cores,
layout e acabamento.

FROTA DE IMPRESSÃO INTEGRADA

O Fiery Central combina várias
impressoras Fiery Driven e outros
modelos para maximizar a produção.
Também integra-se aos sistemas de
gerenciamento de negócios da EFI
para automatizar de ponta a ponta
a sua frota de impressoras.

FLUXO DE TRABALHO HÍBRIDO
DIGITAL E DE OFFSET

MIS/ERP

EFI Enterprise Commercial Print Suite
EFI Midmarket Print Suite
EFI Packaging Suite
EFI Corrugated Packaging Suite
EFI Quick Print Suite

Os servidores Fiery se integram
com fluxos de trabalho de
pré-impressão líderes do setor, como
Agfa, Kodak Prinergy®, Esko e Screen,
para centralizar as operações da
impressora em um ambiente híbrido
digital e de offset.

lve
CONEXÃO

“Com nosso fluxo de trabalho integrado
do MarketDirect StoreFront para o Fiery,
agora podemos administrar a operação
de forma muito mais eficiente do que
quando não tínhamos os produtos da EFI.”
GILBERT VANOVER,
GERENTE DO CENTRO DE PUBLICAÇÕES,
SAN JOAQUIN DELTA COLLEGE

FIERY
CENTRAL

“Ao tornar-se uma das
primeiras empresas
a integrar o DFE
Fiery com o fluxo
de trabalho Kodak
Prinergy , a PointOne
criou um fluxo de
trabalho único e e
híbrido para impressão
offset e digital.”
®

FLUXO DE
TRABALHO DE
PRÉ-IMPRESSÃO

RICK LEE,
GERENTE DE GARANTIA DE
QUALIDADE,
POINTONE GRAPHICS

Integração simples,
maior compatibilidade
com soluções de terceiros

CONEXÃO

Integração baseada em JDF
com soluções de terceiros
O Fiery Ticker usa
a Fiery API para obter
dados de status do
dispositivo e do
trabalho e, em seguida,
mostra alertas
e notificações gráficas
para os operadores
que estão longe do
dispositivo de impressão.

Os servidores Fiery são os primeiros front-ends digitais
do setor a obter a certificação CIP4 JDF IDP-ICS.
Como o Fiery JDF e o JMF são totalmente compatíveis
com os padrões abertos e acessíveis de JDF, é mais
fácil integrar os servidores Fiery com soluções de JDF
de terceiros. Isso permite estabelecer fluxos de trabalho
mais eficientes e automatizados e gerar um maior
retorno sobre o investimento. Por exemplo, é possível:
• Definir as configurações do trabalho sem
a intervenção custosa do operador
• Automatizar o acabamento para que documentos
com encadernamento perfeito ou com costura na
sela sejam impressos conforme o pedido
• Ver o status em tempo real de trabalhos do Fiery
e das condições do dispositivo
• Rastrear o uso de consumíveis

Integração com a Fiery API
A Fiery API é uma tecnologia complementar ao JDF
que permite desenvolver aplicativos e ferramentas
especificamente para integração com os seus
servidores Fiery para atender às suas necessidades
comerciais exclusivas. A Fiery API usa as tecnologias
da web mais recentes e reconhecidas para que
os desenvolvedores internos criem aplicativos mais
facilmente em linguagens de programação conhecidas
em uma variedade de plataformas móveis e de
desktop, incluindo Mac, Windows, iOS e Android.
Por exemplo, é possível:
•

Monitorar o status do seu servidor Fiery

•

Arquivar trabalhos automaticamente

•

Integrar com sistemas de gerenciamento
de conteúdo

•

Criar envios de trabalhos personalizados

•

 xtrair registros de trabalhos para cálculo de
E
custos e contabilidade

Inscreva-se hoje mesmo para receber uma
licença de kit de desenvolvimento de software em
developer.efi.com
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Treine a equipe para
otimizar a produção
Amplie o cohecimento da sua equipe sobre a tecnologia Fiery para tirar
o máximo proveito do investimento feito no Fiery e atingir o máximo de sua
capacidade de produção.

EFI Communities

Recursos de
aprendizagem gratuitos

Pergunte
a um especialista

Mantenha-se atualizado com os recursos
de aprendizagem que melhor atendam às
suas necessidades:

Encontre soluções,
compartilhe ideias e converse
sobre os produtos da EFI com
nossa comunidade global
de especialistas

• Cursos de e-learning
• Vídeos curtos

Acesse communities.efi.com.

• Ambientes de
aprendizagem simulados
• Tutoriais passo a passo com
arquivos de amostra
• Webinars World of Fiery

Comece hoje mesmo em
learning.efi.com

• Guias ABC
• Guias de produtos
• Kit de amostras de dados variáveis
• Documentos técnicos
• Estudos de caso

Certificação Fiery
Valide sua competência na tecnologia Fiery, ofereça aos seus
colaboradores um caminho para desenvolvimento profissional
e aumente a sua credibilidade como fornecedor de serviços de
impressão com o nosso programa de certificação:
• Certificação Profissional Fiery
• Certificação de Especialista Fiery

“Como resultado do treinamento, eu pude implementar melhorias consideráveis
no fluxo de trabalho que aumentaram a eficiência da gráfica e a qualidade das
cores. Além disso, introduzimos novos serviços de dados variáveis que nos
permitem ampliar nosso portfólio e oferecer mais opções aos clientes.”
ADAM MARVIN,
GERENTE DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, THE UPS STORE 973
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Teste as soluções
Fiery gratuitamente.
Experimente todo o potencial dos servidores de impressão Fiery com versões de avaliação
e downloads gratuitos do software de fluxo de trabalho Fiery. Solicite a versão de avaliação
gratuita em: fiery.efi.com/freetrials
A EFI vende inúmeros servidores de impressão com diferentes configurações. Para conferir
a disponibilidade de funções e recursos específicos, entre em contato com um fornecedor
Fiery ou acesse efi.com/fierydfe.

EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção,
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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