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E se você pudesse...
• Automatizar as tarefas mais banais e trabalhosas para não precisar perder tempo 

repetindo o mesmo procedimento

• Reduzir a média de cliques necessários para enviar uma tarefa de 15 para 1

• Reduzir significativamente os erros cometidos por sua equipe 

• Criar seus próprios fluxos de trabalho baseados nas suas necessidades, 

sem precisar da ajuda do pessoal da TI 

• Usar as predefinições do Fiery® que você já criou para automatizar ainda mais 

as suas operações 

Não perca nem mais um minuto nem desperdice outro clique. Você pode aumentar 

produtividade e qualidade com a mesma equipe e os mesmos equipamentos. 

Faça acontecer hoje mesmo, com o Fiery JobFlowTM.

Não toque no que você pode automatizar
Todos nós já ouvimos isso antes: a automação é algo que intimida, além de ser muito complexa, confusa e cara. 
Mas na verdade não precisa ser nada disso. Mesmo que você comece devagar, salvando definições de impressão 
de uma tarefa em uma predefinição do Fiery e configurando propriedades de uma tarefa no Fiery Hot Folder ou 
em uma Impressora Virtual, ou vá direto para a automação de fluxo de trabalho com o Fiery JobFlow, uma coisa 
é certa: a automação pode ajudar você a melhorar a eficiência, superar a concorrência e aumentar os lucros.
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Use a automação para superar a concorrência
Provedores de serviços de impressão como você afi rmam que reduzir os custos de produção e aumentar 
a efi ciência é a prioridade comercial número um para os próximos cinco anos1. Eles também citam expandir os 
recursos de fl uxo de trabalho para oferecer novos serviços e reduzir o trabalho manual com investimentos 
em software entre suas principais iniciativas de fl uxo de trabalho2. Esses provedores reconhecem a necessidade 
da automação para cumprir prazos apertados e execuções mais rápidas. Você concorda? 

Atualmente, apenas 9,1% das tarefas são produzidas sem intervenção. Mas os provedores de serviços de impressão 
esperam que 76% da produção de tarefas sejam totalmente automatizadas no futuro próximo2. Quantas da suas 
tarefas são impressas sem pontos de contato? Imagine a oportunidade de aumentar seu volume de produção 
aumentando a automação.

Confi gure uma vez e siga adiante
Imagine a cena: você acabou de passar 20 minutos 
confi gurando, simulando, corrigindo e impondo uma 
tarefa. Agora você precisa fazer tudo de novo para 
a próxima tarefa. Não seria ótimo se você pudesse 
salvar seu fl uxo de trabalho para que na próxima 
vez que precisasse executar uma tarefa semelhante 
bastasse “enviá-la” para concluir a tarefa? 

Dê a importância devida à confi guração da primeira 
tarefa com o Fiery JobFlow, uma solução de fl uxo 
de trabalho que permite automatizar totalmente 

as etapas de preparação de tarefas. Ele não apenas 
elimina a confi guração manual e repetitiva, mas 
também reduz o potencial para erros. Crie arquivos 
prontos para impressão com pouquíssimos pontos 
de contato, criando um fl uxo de trabalho único 
para um tipo específi co de tarefa, para depois 
utilizá-lo repetidamente. Crie apenas um fl uxo 
para cada tipo de tarefa mais comum e veja sua 
produtividade disparar.

1 Fonte: Cloud-based 
Automation for Digital 
Printing: A Look at Compact 
Workfl ows, InfoTrends, 
Junho 2015.

2 Fonte: U.S. Production 
Software Investment 
Outlook, InfoTrends, 
Abril 2015.
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Fonte: U.S. Production Software Investment Outlook, InfoTrends, 2015.

Quais são as suas quatro principais iniciativas de fl uxo de trabalho para 2016?

Expandir recursos de fl uxo de trabalho para oferecer 
novos serviços

Melhorar a interação com o cliente através de 
sistemas na Web

Treinamento multifuncional dos funcionários

Reduzir o trabalho manual com investimentos 
em software
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1 Fonte: U.S. Production Software Investment Outlook, InfoTrends, Abril 2015.

Prepare-se para mais lucros 
Elimine as tarefas manuais monótonas e demoradas e o desperdício de recursos com 

uma automação fácil de configurar. Em vez de desperdiçá-lo, dedique seu tempo 

a serviços mais lucrativos e garanta o seu sucesso contínuo.

Mantenha-se a apenas um clique 
de distância de arquivos prontos 
para impressão

A automação pode realmente ser algo tão simples 
de configurar pela equipe de produção? Com 
o Fiery JobFlow certamente será. Você não precisa 
contratar consultores de TI caros ou funcionários com 
qualificações técnicas especializadas. 

Comece selecionando e organizando os módulos 
de que precisa. Defina as notificações que gostaria 
de receber. Crie o fluxo de trabalho uma única vez. 
Depois use-o com apenas um clique. É simples assim. 

Adquira confiança e experiência com o Fiery JobFlow 
Base gratuito e depois expanda para a versão paga 
à medida que suas necessidades comerciais crescem.

Aproveite os produtos Fiery que você já 
possui e suas configurações existentes

Não recrie o trabalho que acabou de concluir: 
importe e use perfis, modelos e configurações 
existentes de outros produtos Fiery nos fluxos de 
trabalho do JobFlow. Você também pode detectar 
predefinições existentes diretamente do Fiery Server. 
E também economizará tempo, pois seus operadores 
usarão ferramentas Fiery já conhecidas e não 
precisarão de novos treinamentos.

Faça o remanejamento de seus funcionários 
para que gerem novos negócios 

Segundo os provedores de serviços de impressão, 
umas das principais estratégias para ampliar 
os negócios é a oferta de novos serviços1. Se a sua 
equipe não precisar mais perder o dia inteiro 
configurando propriedades de tarefas e definições 
de impressão, ela terá mais tempo para se dedicar 
a tarefas de impressão mais lucrativas que, de fato, 
exijam uma intervenção manual.
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Faça o seu fluxo de trabalho trabalhar 
a seu favor 

Configure fluxos de trabalho flexíveis que podem ser 
configurados e modificados rapidamente. Depois 
de criados, eles poderão ser usados repetidamente, 
eliminando pontos de contato e possíveis erros. 
Atualize-os sempre que quiser aperfeiçoar seus 
fluxos de trabalho para torná-los mais eficazes para 
atender a suas demandas mais exclusivas. Garanta um 
processo consistente aos seus funcionários para que 
possam preparar arquivos para impressão com muito 
menos retrabalho e desperdício de materiais.

Atraia os clientes rapidamente

Incorpore as aprovações dos clientes diretamente em 
seu fluxo de trabalho e economize o tempo do serviço 
de atendimento ao cliente e dos representantes 
de vendas. Assim que os revisores internos e externos 
aprovarem a tarefa, ela avançará automaticamente 
pelas etapas restantes do fluxo de trabalho. Sem 
interrupções ou gargalos, e com a certeza de alta 
produtividade. Mantenha-se informado sobre 
os estágios específicos do fluxo de trabalho com 
notificações por e-mail baseadas em regras. Opte 
por ser notificado apenas com relação ao que quer 
e precisa saber.

Assuma um controle maior dos seus 
processos comerciais

Configure fluxos de trabalho e pastas por projeto, 
tipo de projeto, cliente e outros parâmetros. Com 
uma estrutura clara de entrada e saída de arquivos, 
você sempre encontrará tudo o que precisar para 
incluir nos seus fluxos de trabalho. Você também 
pode configurar regras para arquivar as tarefas 
em diferentes estágios de processamento para que 
os arquivos possam ser usados novamente. 

Conquistar a fidelidade do cliente

Quem disse que ser previsível é chato? Seus clientes 
não querem adivinhar se vão conseguir o que 
querem quando quiserem. E nem você. A automação 
do Fiery JobFlow ajuda a aumentar a satisfação 
e a fidelidade do cliente, garantindo a entrega 
de resultados previsíveis. Você assegura tempos 
de resposta menores, saídas de maior qualidade 
e clientes mais satisfeitos. 
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Prepare-se para imprimir: com rapidez, 
facilidade e consistência.
O Fiery JobFlow permite automatizar a produção de tarefas e de tipos comuns 

de projetos. Prepare tarefas prontas para impressão com rapidez e facilidade, 

e garanta resultados consistentes.

GERENCIAMENTO 
AUTOMATIZADO 

DE ARQUIVO

ENVIO 
DE TAREFA

APROVAR RECUSAR

SAÍDA 
IMPRESSA

@ @

IMAGE ENHANCE
Fornece correção automática de 
imagem, como olhos vermelhos, 
e detecta e aplica as 
predefinições criadas 
pelo usuário.

CORRECT
Fornece uma lista de opções 
para corrigir um arquivo 
usando a tecnologia 
Enfocus PitStop.

FIERY® PREFLIGHT
Inspeciona o arquivo em busca de 
tópicos ausentes ou corrompidos 
e gera um relatório com 
as conclusões.

CONVERT
Converte outros 
formatos de arquivo 
em PDF. 

IMPOSE
Impõe um arquivo para 
impressão no layout desejado.

APPROVAL
Incorpora um processo automático 
de aprovação no fluxo de trabalho 
para evitar o processamento 
prolongado das tarefas.

PREFLIGHT
Inspeciona o arquivo usando 
a tecnologia Enfocus PitStop 
para produzir um relatório 
de simulação preflight.

CONNECT
Permite o uso de soluções 
de pré-impressão de terceiros 
para processar tarefas por meio 
de scripts e hot folders 
personalizados.

REGRAS CONFIGURÁVEIS
Configure regras nos módulos com base nos 

princípios Se... então... para disparar uma ação 
baseada em uma condição.

@

MoverE-mail Arquivar Copiar

</>

Smart
Folders

Dropbox FTP

Dropbox 

SMB

SMB

LOCAIS DO JOBFLOW
Envio, arquivamento e saída

LOCAIS DO JOBFLOW
Envio, arquivamento e saída

FTP Smart
Folders

SMB

SMB

Smart
Folders

Dropbox FTP SMB

SMB

LOCAIS DO JOBFLOW
Envio, arquivamento e saída

LOCAIS DO JOBFLOW
Envio, arquivamento e saída

Dropbox FTP Smart
Folders

SMB

SMB

Use a versão gratuita do Fiery JobFlow Base para:

• Executar tarefas de processamento de trabalhos como 
aprimoramento, imposição e simulação de imagens*

• Enviar arquivos a um local específi co ou simplesmente arrastar 
e soltar diretamente no fl uxo de trabalho

• Arquivar tarefas em diferentes estágios de processamento para reutilização posterior

• Receber notifi cações por e-mail sobre as etapas de processamento da tarefa que são 
importantes para você 

• Gerenciar, importar e exportar fl uxos de trabalho para obter produtividade 
e efi ciência máximas 

* O módulo Impose requer uma licença do Fiery Impose. O módulo Fiery Prefl ight requer uma licença do 
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.
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GERENCIAMENTO 
AUTOMATIZADO 

DE ARQUIVO

ENVIO 
DE TAREFA

APROVAR RECUSAR

SAÍDA 
IMPRESSA

@ @

IMAGE ENHANCE
Fornece correção automática de 
imagem, como olhos vermelhos, 
e detecta e aplica as 
predefinições criadas 
pelo usuário.

CORRECT
Fornece uma lista de opções 
para corrigir um arquivo 
usando a tecnologia 
Enfocus PitStop.

FIERY® PREFLIGHT
Inspeciona o arquivo em busca de 
tópicos ausentes ou corrompidos 
e gera um relatório com 
as conclusões.

CONVERT
Converte outros 
formatos de arquivo 
em PDF. 

IMPOSE
Impõe um arquivo para 
impressão no layout desejado.

APPROVAL
Incorpora um processo automático 
de aprovação no fluxo de trabalho 
para evitar o processamento 
prolongado das tarefas.

PREFLIGHT
Inspeciona o arquivo usando 
a tecnologia Enfocus PitStop 
para produzir um relatório 
de simulação preflight.

CONNECT
Permite o uso de soluções 
de pré-impressão de terceiros 
para processar tarefas por meio 
de scripts e hot folders 
personalizados.

REGRAS CONFIGURÁVEIS
Configure regras nos módulos com base nos 

princípios Se... então... para disparar uma ação 
baseada em uma condição.

@

MoverE-mail Arquivar Copiar

</>

Adicione mais funções de automação 
com a versão paga do Fiery JobFlow para:

• Enviar várias tarefas e roteá-las inteligentemente 
para outros fl uxos de trabalho

• Permitir que revisores internos e externos 
aprovem tarefas remotamente criando fl uxos 
de trabalho ininterruptos 

• Inspecionar, solucionar problemas e corrigir tarefas 
usando a tecnologia Enfocus PitStop 

• Usar scripts avançados para incorporar 
o processamento de tarefas de aplicativos 
de terceiros 
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Conquiste o poder do clique único 
Tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você economiza com automação, mais você lucra. Configure seu próprio 
fluxo de trabalho em minutos, ao invés de horas. Ou faça o download de um fluxo de trabalho pré-configurado da 
biblioteca EFITM de amostras de fluxos de trabalho na página resources.efi.com/jobflow/library e importe, personalize 
e comece a usá-lo em menos de 5 minutos. Depois, para a maioria das tarefas, basta apenas um clique para enviá-la 
pelo fluxo de trabalho para impressão.

Eis apenas alguns exemplos do poder da automação quando você começa a usar os fluxos de trabalho do 
Fiery JobFlow.

 Nome do  
fluxo de  
trabalho

Descrição do fluxo 
de trabalho

Configuração 
manual

 Fluxo de  
trabalho  
do JobFlow

Multi-up booklet Impõe um livreto usando um modelo do 
Fiery Impose e aplica um layout de repetição 4 
pág./folha.

15 cliques
Importar tarefa, abrir o Fiery Impose, selecionar 
modelo do Impose, salvar como PDF, abrir 
o Fiery Impose, selecionar modelo do Impose, 
salvar como PDF e imprimir.

1 clique 
Enviar tarefa

Sharpen images Aprimora imagens no arquivo PDF usando um 
modelo do Image Enhance Visual Editor para 
ajustá-las.

5 cliques
Importar tarefa, abrir o Image Enhance Visual 
Editor, selecionar modelo, salvar e fechar, imprimir. 

1 clique 
Enviar tarefa

Preflight Usa o Fiery Preflight para inspecionar 
e solucionar problemas de uma tarefa. Gera um 
relatório e o envia automaticamente por e-mail 
para o destinatário atribuído.

12 cliques e mais
Importar tarefa, abrir o Fiery Preflight, selecionar 
modelo, simular, salvar relatório em PDF (mais 
as etapas adicionais necessárias para enviar 
manualmente o relatório por e-mail).

1 clique  
Enviar tarefa

Business cards Impõe um cartão de visita usando um modelo do 
Fiery com layout de agrupamento e repetição.

8 cliques
Importar tarefa, abrir o Fiery Impose, selecionar 
modelo do Impose, salvar e imprimir.

1 clique  
Enviar tarefa

Process PDF forms Usa script para mesclar dados do cliente com um 
formulário PDF usando aplicativos de terceiros. 
Na conclusão, retoma o processamento da 
tarefa, enviando-a para impressão.

18 cliques
Abrir formulário no Adobe® Acrobat® Pro, 
selecionar ferramentas de formulário, importar 
dados do cliente, salvar PDF, importar com o Fiery 
Command WorkStation®, selecionar predefinição 
e imprimir.

1 clique  
Enviar tarefa

Simplex booklet Insere páginas em branco depois de cada página 
ímpar e impõe como livreto simplex.

13 cliques
Importar tarefa, abrir o Fiery Impose, selecionar 
todas as páginas, inserir páginas em branco, 
salvar e imprimir.

1 clique  
Enviar tarefa

Route based on  
job type

Processa várias tarefas de diferentes tipos 
executando-as através de uma sequência de 
verificações simuladas e as roteia para diversos 
fluxos de trabalho com base na aprovação ou 
reprovação de critérios de conformidade.

33 cliques
Importar tarefas, selecionar primeira tarefa, abrir 
o Fiery Impose, selecionar modelo do Impose, 
selecionar predefinição, imprimir, selecionar 
segunda tarefa, abrir o Fiery Impose, selecionar 
modelo do Impose, selecionar predefinição, 
imprimir, selecionar terceira tarefa, abrir o Fiery 
Impose, selecionar modelo do Impose, selecionar 
predefinição, imprimir.

1 clique  
Enviar tarefa

Multi-job merge Usa o tíquete de tarefa do JobFlow para mesclar 
vários arquivos em uma única tarefa e definir 
a ordem do arquivo. Prepara a tarefa para 
inserção de separadores no Fiery JobMasterTM 
marcando capítulos e definindo marcadores 
automaticamente entre elas.

37 cliques
Importar todas as tarefas no Fiery Command 
WorkStation, abrir primeira tarefa no Fiery 
JobMaster, inserir páginas do resto dos arquivos 
selecionando-as uma a uma e criar arquivo 
mesclado. Selecionar manualmente as páginas 
de início dos capítulos, inserir separadores, salvar 
e fechar, imprimir.  

1 clique 
Enviar tarefa, 
mais 11 cliques 
opcionais para 
inserção de 
separadores no 
Fiery JobMaster
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 Etapas do fl uxo 
de trabalho Recurso Fiery 

JobFlow Base Fiery JobFlow

Enviar tarefa Locais

Converter em PDF Convert

Aprimorar imagem Image Enhance

Notifi cações por e-mail disparadas por regras 
de aprovação ou falha

Regras confi guráveis

Simular arquivo (tecnologia Fiery)* Fiery Prefl ight

Impor layout de tarefa** Impose

Implementar fl uxos de trabalho baseados em regras Regras confi guráveis —

Simular arquivo (tecnologia Enfocus PitStop) Prefl ight —

Corrigir arquivo (tecnologia Enfocus PitStop) Correct —

Conectar com soluções de terceiros de 
processamento de arquivo

Connect —

Aprovar tarefa: revisores internos e externos Approve —

Arquivar tarefa Regras confi guráveis e Locais

Saída de tarefa Locais

Veja qual é a versão do Fiery JobFlow ideal para você
A comparação lado a lado entre o Fiery JobFlow Base gratuito e o Fiery JobFlow pago ilustra os recursos e as 
funções disponíveis em cada versão.

* O módulo Fiery Prefl ight requer uma licença do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.

** O módulo Impose requer uma licença do Fiery Impose. 

Assista ao parecer do produto pela PODi
A PODi* avaliou o Fiery JobFlow e divulgou um parecer do produto de fl uxo de 
trabalho que refl ete a opinião independente da empresa. O parecer apresenta 
uma visão abrangente do produto coberta em seis vídeos curtos:

• Visão geral do Fiery JobFlow

• Fiery JobFlow Base: Como usar

• Fiery JobFlow Base 2: Criando fl uxos de trabalho

• Fiery JobFlow Base 3: Criando tíquetes e importar/exportar

• Fiery JobFlow versão paga 1: Enfocus PitStop, roteamento e aplicativo de terceiros

• Fiery JobFlow versão paga 2: Aprovações

Você pode assistir a todos eles em resources.efi .com/JobFlowPODi.

*A PODi, Digital Print Initiative, é uma organização global apoiada por associados. Sua meta é impulsionar a demanda por 
aplicativos de marketing para plataformas de impressão digital e ajudar os associados a estabelecer empresas de impressão 
digital de sucesso.
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Etapa Processo manual Automatizado com Fiery JobFlow

Solicitar 
e aprovar orçamento

O cliente entra em contato com você para solicitar 
um orçamento para um determinado trabalho. Você 
inspeciona manualmente o arquivo para ter certeza 
de que está pronto para impressão e contém todos os 
itens necessários.

Use o módulo Fiery Prefl ight para inspecionar 
automaticamente o arquivo para verifi car se está pronto 
para impressão e fornecer um orçamento preciso ao 
cliente com base em quanto de preparação de arquivo 
ainda é necessária.

Obter arquivo do cliente O arquivo de origem é enviado via Web, e-mail ou 
outra mídia. Faça o download manualmente do arquivo 
e salve-o na pasta apropriada. Importe o arquivo 
para o Fiery Command WorkStation para iniciar 
a confi guração da tarefa de impressão.

O arquivo de origem é anexado ao tíquete de tarefa 
criado no sistema MIS ou Web-to-Print.

Confi gure uma estrutura de gerenciamento de arquivo 
com locais do Fiery JobFlow adequados a você para 
garantir um envio de tarefa efi ciente. Conceda acesso 
aos seus clientes para moverem automaticamente suas 
tarefas para os fl uxos de trabalho certos para revisão 
e processamento posteriores. 

Inspecionar e preparar 
o arquivo na 
pré-impressão 

Converta arquivos em formato PDF. Verifi que o arquivo 
para ter certeza que está corretamente preparado para 
impressão. Execute a verifi cação de simulação prefl ight 
para inspecioná-lo e identifi car problemas potenciais. 
Faça correções no PDF ou volte ao aplicativo do arquivo 
original. Converta novamente em PDF, se necessário. 

Envie tipos comuns de tarefas para fl uxos de trabalho 
predefi nidos e use os módulos Convert, Fiery Prefl ight, 
Prefl ight, Correct e Image Enhance para automatizar 
totalmente as etapas de conversão, inspeção e correção.

Aprovar tarefa Depois de confi gurar a tarefa com base nos requisitos 
do cliente, o operador de pré-impressão fornece uma 
prova em formato impresso ou virtual para aprovação.

O representante do serviço ao cliente entrega a prova 
ao cliente e processa as comunicações posteriores 
para aprovação. 

Em um determinado estágio de processamento, 
o Fiery JobFlow envia automaticamente um e-mail para 
o cliente com o link para a prova em formato virtual 
para revisão e aprovação.

Impor arquivo 
para o layout de 
impressão desejado

Imponha o arquivo usando o aplicativo original ou 
o software de imposição para obter o layout mais 
efi ciente para o material usado. Defi na as opções 
de acabamento corretas, como grampeamento, 
separadores, encadernação. Envie para impressão.

Use o módulo Impose para impor a tarefa em 
alguns cliques selecionado um modelo padrão ou 
personalizado que você criou e que seja adequado 
à tarefa. Inclua as predefi nições do Fiery Server para 
ter mais opções de acabamento.

A automação pode ser realmente tão fácil?
Sim. Confi ra os exemplos a seguir para ver como você pode substituir seus processos manuais pelos fl uxos 
de trabalho automatizados do Fiery JobFlow. Repare quantos problemas potenciais você pode evitar e quantos 
pontos de contato você pode eliminar. E veja como você pode agilizar a produção, aumentar a capacidade 
e reduzir a inefi ciência no trabalho com as incríveis funções por trás da interface simples do Fiery JobFlow. 

ENVIO DE TAREFA PRÉ-IMPRESSÃO PREPARAÇÃO

EFI Digital 
StoreFront®

Fiery JobFlow™

Fiery Graphic 
Arts Package, 
Premium Edition

Fiery JobMaster™

Fiery Impose

Fiery Compose

VDP
Tecnologia Fiery VDP

Adquira o Fiery JobFlow

Saiba mais sobre tudo o que você pode fazer com o Fiery JobFlow. De forma rápida e fácil. Veja mais on-line em 
www.efi .com/jobfl ow ou entre em contato com o seu revendedor Fiery.

Fiery Workfl ow Suite

Fiery JobFlow é parte do Fiery Workfl ow Suite, um conjunto abrangente de ferramentas avançadas que simplifi cam 
e automatizam os processos de impressão para um novo nível de produtividade desde o envio de tarefas até 
a saída. Para obter mais informações, visite www.efi .com/fi eryworkfl owsuite.
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Especifi cações técnicas
Os requisitos mínimos do Fiery JobFlow 
Base e do Fiery JobFlow incluem:

Sistema operacional

• Windows 7 Professional SP1 de 32/64 bits

• Windows 8, 8.1, 10 Professional de 32/64 bits

Requisitos de hardware

• Processador: Processador CoreTM 2 Duo de 3 GHz ou 
mais rápido de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 

• Memória: 2 GB de RAM (32 bits)/ 4 GB de RAM 
(64 bits)

• Unidade de disco rígido: 500 GB

• Conectividade: Acesso à Internet para atualizações, 
ativação/ desativação de licença, notifi cações por 
e-mail, envio de tarefa e aprovação de tarefa

Requisitos de software

• Fiery Command WorkStation 5.8 e posterior

• Dependências adicionais para conversão 
de documentos Microsoft® Offi  ce®: 

 - Microsoft Offi  ce 2010 SP1

 - Microsoft Offi  ce 2013, 2016

• Dependências adicionais para criar perfi s de prefl ight 
e listas de ação do Enfocus PitStop: 

 - Adobe Acrobat 10 

 - Enfocus PitStop Pro 13.1 (incluído com o JobFlow)

Instalação

Faça o download e instale o Fiery JobFlow através 
do Fiery Software Manager. Observe que o Fiery 
JobFlow Base vem pré-instalado em servidores Fiery 
externos executados no FS200 Pro. O Fiery JobFlow 
também está disponível para muitos servidores Fiery 
incorporados por meio do Fiery Productivity Package 
opcional (verifi que com o seu representante Fiery). 

O aplicativo está instalado em um computador com 
Windows e funciona como um servidor Fiery JobFlow. 
Depois de concluir a instalação, você pode acessar 
o JobFlow de um atalho na sua área de trabalho ou 
do seu navegador preferido. 

Navegadores da Web compatíveis para 
acesso do cliente

• Google ChromeTM e Mozilla Firefox® em Windows 7, 8, 
8.1, 10 de 32 bits/ 64 bits

• Internet Explorer® 11 e superior, Windows 7, 8, 8.1, 10 
de 32 bits/ 64 bits

• Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari® 
em Mac® OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11

Impressoras compatíveis

O Fiery JobFlow pode direcionar as tarefas para todos 
os servidores Fiery externos e para alguns incorporados, 
executados no System 9 release 2, e para um grupo de 
impressoras do Fiery Central v2.0 (ou mais recente). 

Suporte e manutenção

Um Acordo de manutenção e suporte de software 
(SMSA) de um ano é incluído com o Fiery JobFlow 
adquirido. O SMSA lhe dá o direito às últimas 
atualizações e upgrades. Você também tem acesso 
ao suporte técnico da EFI por telefone ou e-mail. 
O suporte ao Fiery JobFlow Base gratuito é prestado 
apenas pelo Fórum de usuários do Fiery JobFlow.

GERENCIAMENTO DE SAÍDA PROCESSAMENTO

Fiery Central Fiery Servers

COR
Gerenciamento Fiery Color

Fiery Color Profi ler Suite
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