Fiery VUE
®

Imagine. Crie.
Imprima.

Nunca foi tão fácil produzir
documentos proﬁssionais.
Disponível gratuitamente para usuários de impressoras Fiery Driven , o Fiery VUE
é um aplicativo de impressão visual e interativo que produz materiais de impressão
com acabamento e aparência profissionais de forma rápida, fácil e econômica.
TM

®

Imagine. Crie. Imprima.
Solte sua imaginação. Crie documentos bonitos
e atraentes que você realmente deseja distribuir ao
seu público. Se precisar de livretos de apresentação
impressos, guias de vendas, manuais de treinamento
ou guias de produto, o Fiery VUE pode ajudá-lo
a produzir documentos que parecem ter sido
produzidos profissionalmente, mas na verdade foram
feitos com rapidez e economia usando menos papel
em seu próprio departamento.
• Elimine toda a complexidade da produção de
documentos profissionais. Combine facilmente
vários arquivos e crie documentos com acabamento
profissional com apenas alguns cliques.
• Garanta sempre documentos consistentes e de alta
qualidade. Não importa o tipo de documento que
deseja produzir, o que vê na tela é exatamente o que
você obtém.
• Seja ecológico e reduza os custos, diminuindo
erros, tentativas e desperdício de papel. Impressão
fácil com resultados consistentes significa menos
desperdício, com até 85% de economia de papel.
O Fiery VUE pode ser iniciado diretamente do
Microsoft® Office 2013, 2016, 2019 ou 365*. Ele foi
projetado para abrir documentos do Office ou arquivos
PDF e prepará-los facilmente para impressão.

“Fiquei tão impressionada. A EFI pensou em tudo! Com o Fiery VUE, economizaremos
de 2 a 3 horas por dia produzindo e imprimindo nossa documentação. Não só
economizaremos uma quantidade incrível de tempo por projeto, mas também
reduziremos bastante o desperdício. Todos em meu escritório querem o Fiery VUE,
ele revolucionará a forma como imprimimos.”
ANGI HAST,
GERENTE DE PROJETO,
COMPANY NURSE
®

*Fita aceita apenas em instalações do Oﬃce de 64 bits
**Anotação com suporte para o Fiery FS200 e servidores mais recentes

Como o Fiery VUE funciona
O Fiery VUE permite importar vários documentos em
um lugar, combinar e reorganizar páginas, personalizar
layouts e adicionar os toques finais à impressão final.
Antes de imprimir, você tem a chance de folhear
o documento em uma visualização 2D ou 3D para
saber exatamente como ficará a impressão final.

Documentos profissionais estão
a um clique de distância

A prévia do Fiery VUE permite que os usuários veja e “folheiem” seu
documento antes de imprimirem, incluindo opções de acabamento como
encadernação e inserção de abas.

O Fiery VUE detecta automaticamente toda impressora
Fiery Driven disponível na rede e os recursos de
impressão que oferecem.
TM

Primeiro, inicie o Fiery VUE diretamente da guia Fita do
Fiery nos apps do Microsoft Office*, clique no atalho
do Fiery VUE ou o selecione na janela tradicional de
impressão de arquivos.
O Fiery VUE conhece o melhor layout de cada página
quando as opções de impressão disponíveis são
selecionadas e reordena as páginas, combinando
documentos com tamanhos de página diferentes.
As funcionalidades podem ser usadas de forma fácil
e intuitiva. Basta arrastar e soltar arquivos e páginas para
os lugares desejados; selecionar opções de acabamento,
como livreto, grampeamento e perfuração, e fazer
a checagem final folheando as páginas na visualização
3D. Você pode adicionar texto personalizado
de cabeçalho e rodapé direto no Fiery VUE.
**Salve o layout personalizado favorito como um
modelo do Fiery VUE e acesse o modelo de qualquer
app de desktop, mesmo sem abrir o Fiery VU.

Arraste e solte para combinar ou reordenar arquivos e páginas com
interface intuitiva para fácil montagem de documentos.

Se suas impressoras Fiery Driven forem geridas
no departamento de reprografia corporativa ou
gráfica interna, o Fiery VUE pode enviar trabalhos de
impressão com instruções à instalação para atender
a requisitos de produção mais complexos.
O Fiery VUE permite que pessoas em todos os níveis
de habilidade produzam documentos com acabamento
e resultados precisos, previsíveis e consistentes sempre.

Acesse o Fiery VUE diretamente dos aplicativos do Microsoft Office*.
Imprima diretamente usando seus modelos salvos ou modelos
integrados do Fiery VUE, como livros ecológicos.

Os livros ecológicos são modelos de layout automático incluídos no aplicativo Fiery VUE. Os três
modelos pré-formatados fáceis de usar permitem que você crie e desenhe panfletos de aparência
profissional com apenas alguns cliques. Ao usar os livros ecológicos, é possível reduzir o uso de
papel em até 85% com a impressão de um padrão, um slide por página, apresentação de slides
e pode reconhecer a economia de custos ao eliminar rascunhos desnecessários. Você pode
medir o seu nível de proteção do meio ambiente com as Estatísticas de impressão ecológicas,
que permitem monitorar a economia de papel por dia, semana, mês ou ano.

Especificações técnicas
Mais especificações disponíveis em www.efi.com/fieryvue.

REQUISITOS DE HARDWARE
Resolução do monitor

Pelo menos 1024x768, com qualidade de cor de 16 bits

Processador

Processador Intel/AMD de, no mínimo, 1 GHz ou superior

RAM

Mínimo de 1 GB ou superior

Disco rígido

Pode ser necessário até 1 GB de espaço disponível

Unidade de CD ou DVD

Não é necessário

Suporte de vídeo

DirectX. Mínimo de 32 MB de RAM de vídeo ou mais

Acesso à Internet para instalação e atualizações de software

SO E SOFTWARE
Sistema operacional

Apenas 64 bits: Windows 10, Windows Server 2019/2016

Compatível com
o Microsoft Office

64 bits ou 32 bits: Office 365/2019/2016/2013
Fita compatível apenas com instalações do Office de 64 bits

IDIOMAS COMPATÍVEIS
Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, holandês, português brasileiro,
japonês e chinês simplificado

SUPORTE DE INSTALAÇÃO EMPRESARIAL
Instalação silenciosa com o System Management Server (SMS)
Implantação empresarial MSI e Windows Installer
Instalação sem exigir direitos de administrador no cliente local

Comece hoje mesmo
Faça o download gratuitamente em www.efi.com/fieryvue.
Em minutos, você pode criar e imprimir materiais de trabalho personalizados
e profissionais diretamente da sua área de trabalho. Se você precisa produzir
previsões de receita, guias de vendas, manuais de treinamento ou contratos legais,
o Fiery VUE pode ajudá-lo a produzir documentos que parecem ter sido produzidos
profissionalmente, mas na verdade foram feitos mais rápido e com mais economia,
usando menos papel.

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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