
No setor de serviços fi nanceiros, os regulamentos não deixam 
margem para erros de impressão. Tudo o que se faz tem que ser 
preciso, seguro e em tempo hábil. A solução de impressão digital certa 
oferece tudo isso e reduz os custos de impressão.

A tecnologia Fiery é um bom investimento 

Os inovadores front-ends digitais (DFEs) Fiery® e soluções de fl uxo de 
trabalho fornecem a precisão, a segurança, a efi ciência e a qualidade 
de que você precisa a um menor custo, da seguinte forma:

• Reduzindo o inventário de documentos e os resíduos devido 
à obsolescência

• Personalizando cartões-postais, cartas de renovação e pacotes para 
novos clientes para venda cruzada de serviços adicionais, a fi m de 
gerar novas receitas

• Fornecendo qualidade de impressão excepcional com a tecnologia 
Fiery de ponta de imagens e cores

A tecnologia Fiery impulsiona 
a efi ciência e a precisão 

Servidores e fl uxo de trabalho EFI Fiery
para instalações gráfi cas de clientes 
do setor fi nanceiro

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

“ Outra grande vantagem 
para nós é que, com o DFE 
Fiery, muitas tarefas no 
processo de produção podem 
ser automatizadas, o que 
obviamente nos poupa 
bastante tempo.”
Carsten Gaarde
Gerente da Gráfi ca
Jyske Bank

96% Em fluxos 
de trabalho
automatizados

68% Em impressão 
de dados 
variáveis

26% Em volume 
da Web
para impressão

Tendências para 
instalações próprias 
do cliente:
Ao longo dos próximos 
dois anos, as instalações de 
impressão próprias do cliente 
verão um aumento* de:
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EFI fuels success.
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 umfl uxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio, 
que transformam e simplifi cam 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.

Vantagens do Fiery

Produtividade aumentada

Execute mecanismos de impressão em velocidades nominais 
e processe rapidamente arquivos de dados variáveis. Os DFEs 
Fiery com HyperRIP dividem os arquivos para processá-los 
simultaneamente, assim, eles atingem o mecanismo de impressão 
até 55% mais rápido.

Corte de custos

Simplifi que e automatize seus fl uxos de trabalho de impressão com 
produtos Fiery Workfl ow Suite. Gerencie as tarefas de impressão 
e todas as impressoras Fiery DrivenTM por meio da Fiery Command 
WorkStation®. Minimize os erros de impressão e os resíduos 
com visualizações em tempo real. Salve os trabalhos usados 
frequentemente para reimpressão sob demanda. 

Torne o envio de trabalhos mais conveniente

O EFITM Digital StoreFront® permite que os usuários identifi quem 
e personalizem documentos com rapidez e facilidade e os solicitem 
com segurança. O envio de trabalho automatizado para o Fiery DFE 
proporciona tempo de giro mais rápido, além de reduzir o custo do 
trabalho e os erros.

Venda cruzada e venda suplementar

Clientes esperam uma comunicação relevante, detalhada e em tempo 
hábil. A impressão de dados variáveis Fiery permite produzir inserções 
de declaração personalizadas para direcionar serviços relevantes 
aos clientes.

Entre em contato hoje mesmo para obter uma 
demonstração da Fiery

A EFI trabalha em estreita colaboração com os principais fabricantes 
de mecanismos de impressão e distribuidores para fornecer soluções 
integradas de impressão, serviços e suporte em todo o mundo. 
Solicite uma demonstração para ver como os produtos EFI podem 
melhorar a sua produtividade.

“ Hoje temos o dobro do 
rendimento e podemos 
administrar toda a frota de 
impressoras com apenas 
dois operadores.”
Carsten Gaarde
Gerente da Gráfi ca
Jyske Bank

• Gerenciamento de trabalhos, 
cores e mídia

• Automação de fl uxo de trabalho 
e trabalhos

• Prefl ight e provas soft

• Documentos prontos

• Processamento de 
dados variáveis

• Suporte ao acabamento

• Integração com MIS/Web 
para impressão

Saiba mais em
fi ery.efi .com/inplant

Os front-ends digitais
Fiery fornecem:


