SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Servidores EFI Fiery no escritório
Maior qualidade de impressão,
mais produtivo

Você precisa de um servidor Fiery
se a sua resposta for “sim” para
quaisquer das perguntas abaixo:
Você gostaria de produzir mais trabalhos de
impressão internamente em vez de terceirizá-los
para uma impressora digital?

Seria útil se você pudesse automatizar
as tarefas repetitivas e imprimir de
maneira mais rápida?

Você produz e imprime arquivos em
PDF ou um grande número de arquivos
em PowerPoint?

Você precisa imprimir em diversos tipos
de papel com qualidade consistente?

Você está preocupado com a imagem da
marca e precisa manter a alta qualidade das
cores internamente?

O seu departamento de TI quer controlar a
segurança de dispositivos de impressão na rede?

Os seus funcionários ou visitantes precisam de
uma solução simples para impressão móvel?
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Torne a impressão digital mais produtiva
Atualmente, o ambiente de trabalho está mais ocupado
do que nunca. As empresas estão tentando ser mais
produtivas com menos pessoas. A terceirização de
trabalhos de impressão tem sido uma estratégia para
isso. Mas ela pode ser custosa e ter um tempo de
processamento mais longo do que muitos escritórios
podem arcar. Agora há outra maneira. As ferramentas
de editoração eletrônica permitem que mais pessoas
produzam facilmente documentos com aspecto
profissional. Os servidores Fiery® (externos ou
integrados) que acionam dispositivos de impressão
digital proporcionam aos usuários de escritórios
a capacidade de imprimir esses documentos de forma
rápida e econômica.
Os servidores Fiery se destacam na produção de documentos de escritório
complexos que contenham logotipos, gráficos, cores personalizadas e fotografias.
Eles imprimem facilmente documentos com diferentes tipos/tamanhos de
papel, além de documentos com capítulos e divisórias ou com imposição básica.
Os servidores Fiery imprimem de forma precisa e rápida arquivos grandes ou
complexos do PowerPoint® e PDFs nos quais as cores são essenciais. Um
servidor Fiery que aciona um dispositivo de impressão digital também oferece:
• Processamento de arquivos e velocidades de produtividade
de páginas mais rápidos.
• Reprodução precisa de cores.
• Soluções de impressão para dispositivos móveis.
• Capacidade de criar livretos e manuais com divisórias.*
• Capacidade de controlar páginas impressas a partir da maioria
das soluções de contabilidade de custos.
• Capacidades simplificadas de digitalização e captura de documentos.
• Fácil impressão de diferentes arquivos como um único documento acabado.
• Aumento no controle de TI sobre as opções de impressoras.

* Pode exigir equipamentos de acabamento opcional na impressora digital.
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Consiga cores exatas e melhor qualidade de imagem
A qualidade dos documentos coloridos impressos é um reflexo da sua empresa. Impressione com
uma impressora Fiery Driven™ para apresentações, boletins informativos, comunicações de RH,
folhetos de vendas, papeis de carta corporativos e promoções de feiras.
• Melhore a consistência da marca com cores corporativas corretas em todos
os documentos impressos.
• Alcance as mesmas cores em materiais impressos que os designers veem “na tela”.
• Produza comunicações de alta qualidade mesmo com fotos não profissionais.

Um gerente de contas em uma agência de publicidade sabe que
seus clientes se preocupam com a proteção da integridade da
marca. Então ele precisa garantir que todas as cores corporativas
sejam precisas nas apresentações de seus clientes.
O Fiery Color Profiler Suite e o Spot-On™ reproduzem a intenção
do designer exatamente com a cor certa no papel escolhido. As
excelentes cores prontas e os recursos de gerenciamento de cores
do servidor Fiery também ajudam a garantir a correspondência exata
de cores da marca corporativa.
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As cores exatas do Fiery podem ser 10x mais precisas
e impressionantes do que de produtos concorrentes, e ainda
mais precisas com as ferramentas de cores Fiery.

O marketing corporativo cria um documento no Adobe InDesign®
ou Illustrator® e transfere-o para um gerente de marketing. Ele
abre o arquivo antes de imprimir e percebe que as imagens não
parecem certas.
O Fiery Image Enhance Visual Editor (IEVE) permite que o gerente
de marketing corrija as imagens de forma rápida e fácil e ainda imprima
o trabalho no prazo – sem a necessidade de contatar o marketing
corporativo para obter os arquivos originais.

Sem IEVE

Com IEVE

Com o Fiery Image Enhance Visual Editor, qualquer pessoa
pode corrigir imagens instantaneamente e atualizá-las sem
custo adicional e sem voltar para o designer ou software de
projeto original.
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Imprima de forma mais rápida e mais fácil
As empresas estão procurando maneiras de controlar os custos e aumentar a produtividade. Uma impressora
Fiery Driven permite que isso seja alcançado.
• Os administradores de TI podem configurar impressoras virtuais Fiery para incentivar impressão em preto
e branco ou frente e verso.
• Os usuários podem eliminar a configuração trabalhosa e impressão livre de erros utilizando impressoras
virtuais Fiery para trabalhos de impressão comuns.
• Grandes trabalhos de impressão terminam mais rapidamente com o aumento de velocidade
de um servidor Fiery.
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Printer
Name:

Um grupo de trabalho em escritório imprime principalmente
documentos em frente e verso que são grampeados no canto
superior esquerdo e os funcionários não querem ter de selecionar
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As impressoras virtuais Fiery configuradas por um administrador
de TI permitem que os usuários imprimam documentos acabados de
forma correta sem a necessidade de configurar drivers de impressão.
Assim, a empresa obtém resultados consistentes com mais rapidez
e sem desperdício.
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Impressoras Virtuais
Fiery

Arquivo nativo

Produção de
impresso acabado

As impressoras virtuais Fiery proporcionam às empresas um maior
controle dos processos de impressão e de custos, além de economia
de tempo, automatizando o processo de envio de tarefas e reduzindo
as tarefas repetitivas para uma impressão mais rápida e livre de erros.

A equipe de marketing corporativo tem um grande arquivo com
fotos em alta resolução e precisa produzir rapidamente 100 cópias.
Os servidores Fiery processam documentos complexos em
velocidades nunca antes vistas com o mínimo de interação pelo
usuário. Portanto, o marketing corporativo pode imprimir de forma
mais rápida, obtendo uma impressão digital mais produtiva e eficiente
e com melhores cores.

Juntamente com sua operação intuitiva e velocidades de processamento
mais rápidas, os servidores externos Fiery de alto desempenho oferecem
automação para fornecer tarefas acabadas em menos tempo.
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Produza internamente documentos complexos
Com a sua impressora Fiery Driven, agora você pode produzir manuais de treinamento
com aspecto profissional, propostas de vendas, livretos, etiquetas, boletins informativos,
apresentações e comunicações personalizadas internamente.
• Reduza os custos de impressão terceirizada.
• Personalize as comunicações de clientes e funcionários, como calendários, convites,
etiquetas com nomes, displays de mesa e anúncios.
• Responda às necessidades do mercado e de vendas em relação a um material impresso
produzindo-o de forma mais rápida internamente.

Um gerente de vendas precisa imprimir uma apresentação importante.
Ele tem um arquivo em PowerPoint, diversos PDFs e uma planilha e quer
combiná-los em um livreto com divisórias e uma capa.
O Fiery VUE permite que ele importe todos os documentos e combine-os
rapidamente em um livreto dobrado, grampeado e com aspecto profissional.
Ele pode até salvá-lo como um modelo – e fazer tudo internamente, eliminando
o custo e o tempo com terceirização.

O Fiery VUE permite que os usuários combinem arquivos
e então vejam e “folheiem” seu documento antes de imprimirem,
incluindo opções de acabamento como grampeamento e inserção
de divisórias.

Uma empresa quer enviar convites personalizados para um evento de
reconhecimento do cliente. É um projeto difícil de produzir manualmente
com dados variáveis, incluindo nome, endereço e informações de compra.
O Fiery FreeForm™ é um formato de arquivo de dados variáveis simples de usar
que suporta diversas aplicações de origem sem a necessidade de uma ferramenta
de composição de dados variáveis de terceiros. Crie formulários mestres a partir
de qualquer aplicativo e combine-os facilmente com as informações variáveis para
preencher documentos personalizados com aspecto profissional.

As impressoras digitais Fiery Driven incluem recursos de
impressão de dados variáveis fáceis de usar. Os usuários podem
alterar dados, como nomes e endereços, ou até mesmo imagens
e conteúdo, para que cada documento pareça ter sido impresso
para cada destinatário individual.
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Imprima a partir de dispositivos móveis
Funcionários que trabalham interna e externamente, bem como visitantes, já estão utilizando dispositivos
móveis para armazenar e recuperar documentos, e preferem imprimir diretamente de seus smartphones
ou tablets.
• Os dispositivos da Apple, como iPhones e iPads com iOS 4.2 ou versão posterior, reconhecem
automaticamente as impressoras Fiery Driven. Os usuários podem imprimir diretamente sem um
aplicativo móvel adicional.
• Os visitantes podem enviar seus documentos para serviço na nuvem PrintMe da EFI gratuitamente,
sem a necessidade de uma conta, digitando um código de liberação para imprimir.

Um funcionário muitas vezes tem reuniões em outros prédios da empresa.
Ele precisa imprimir um documento do seu iPad para a sua próxima reunião,
mas não tem tempo para voltar para a sua mesa.
A Impressão Móvel Direta Fiery permite que ele imprima o documento por Wi-Fi –
diretamente de seu iPad para a impressora Fiery Driven, sem a necessidade de um
aplicativo extra.

Uma lista de impressoras Fiery Driven disponíveis aparece
automaticamente no dispositivo móvel da Apple. Os usuários
selecionam uma impressora, escolhem as opções de impressão
e simplesmente tocam em “Imprimir”.

Um cliente em uma imobiliária precisa imprimir um documento a partir
de seu dispositivo móvel. Mas as impressoras do escritório são protegidas
por um ﬁrewall de rede.
O EFI™ PrintMe® permite que ele envie o documento por e-mail para
print@printme.com gratuitamente e depois o imprima em uma impressora
habilitada com o PrintMe no escritório usando um código de liberação.

Envie os seus documentos para PrintMe.com, vá até a impressora,
insira um código de liberação, escolha as opções de impressão
e imprima. É assim fácil!
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SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Servidores EFI Fiery no escritório
Recursos do Fiery*

Benefício para o usuário do escritório

Precisão das cores

O Fiery Spot-On elimina o trabalho dobrado de cor exata com a edição de cores
em estágio avançado, sem abrir o aplicativo do documento original, permitindo
que os usuários produzam cores corporativas precisas.

Gerenciamento de cores

O sistema de gerenciamento de cores Fiery ColorWise® em processamento
fornece aos usuários um excelente controle de cores e capacidade de ajustá-las.

Correção de imagem

O Fiery Image Enhance Visual Editor permite aos usuários corrigir olhos
vermelhos, ajustar contraste, brilho, definição e saturação nas imagens, sem
a necessidade de voltar à ferramenta do projeto original.

Velocidade de processamento

Os servidores Fiery melhoram o rendimento e a produtividade por meio da
impressão de uma página durante o processamento de páginas subsequentes
e por meio do armazenamento na memória de páginas processadas antes
da impressão.

Automação

O Fiery Hot Folders e Impressoras Virtuais automatizam fluxos de trabalho para
todos os usuários, eliminando tarefas repetitivas para oferecer uma impressão
mais rápida e livre de erros. Até mesmo usuários novatos podem realizar tarefas
complexas utilizando os drivers pré-definidos configurados para tarefas como
impressão duplex com acabamento com grampos.

Redução no custo
de impressão

Os administradores de TI podem configurar Impressoras Virtuais por grupo
de usuários para reduzir o custo de impressão.

Segurança

Os gerentes de TI conseguem configurar o servidor Fiery como fariam com
qualquer dispositivo de rede.

Aplicativo de
impressão visual

O Fiery VUE é um aplicativo de impressão interativo e visual gratuito que auxilia
os usuários a produzirem documentos com acabamento profissional de forma
rápida, fácil, econômica e ecológica.

Personalização

O servidor Fiery inclui os recursos de impressão de dados variáveis líderes da
indústria. Os usuários podem criar elementos estáticos e variáveis, muitas vezes
sem a necessidade de aprender um novo aplicativo de layout de página.

Impressão em
dispositivos móveis

A impressão móvel direta para dispositivos com iOS da Apple permite
a impressão sem fio de forma simples e fácil, sem nenhum custo extra.
Os usuários não precisam de nenhum driver ou software de impressão adicional
para imprimir. O serviço na nuvem PrintMe da EFI possibilita que os visitantes
recuperem documentos para impressão.

* Alguns dos recursos descritos podem ser oferecidos como opções em algumas impressoras digitais.
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