Servidores e fluxo de trabalho EFI Fiery
para instalações gráficas de clientes
do setor governamental

Maximize seu valor
com a tecnologia Fiery
“Com nosso fluxo de trabalho
Fiery é muito mais fácil
processar arquivos e, por isso,
agora temos condições de
fazer trabalhos urgentes
com os quais não podíamos
lidar antes.”
Paul Sprow,
Gerente,
Arlington County Digital
Produção e Centro de Correio

Por ser uma instalação gráfica do setor governamental,
sua organização sempre quer obter serviços melhores, mais rápidos
e mais baratos. Então, você precisa de maneiras para reduzir
continuamente os custos, aumentando a eficiência para se manter
competitivo com os serviços do setor privado.

Tendências para
instalações próprias
do cliente:
Ao longo dos próximos
dois anos, as instalações de
impressão próprias do cliente
verão um aumento* de:

A tecnologia Fiery aumenta a produtividade
Os inovadores front-ends digitais (DFEs) Fiery e soluções de fluxo de
trabalho podem ajudá-lo a proporcionar um nível de serviço muito
melhor, agregando valor à sua organização a um custo muito mais
baixo com:
®

• Automação do fluxo de trabalho para gerar maior eficiência,
menor custo e prazos de entrega mais curtos para atender aos
clientes com mais rapidez
• Reimpressões fáceis para publicações governamentais,
certificados, relatórios financeiros e orçamentais,
atas de reuniões, resumos parlamentares, itens de papelaria,
formulários e folhetos promocionais
• Processos de impressão precisos e seguros
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* Fonte: InfoTrends U.S. Production Software
Investment Outlook, 2015

Vantagens do Fiery

Os front-ends digitais
Fiery fornecem:

Produtividade aumentada
O trabalho do governo depende de documentos urgentes, então,
as velocidades de processamento são importantes. Os DFEs Fiery com
HyperRIP dividem os arquivos para processá-los simultaneamente,
atingindo o mecanismo de impressão até 55% mais rápido
e processando rapidamente arquivos de dados variáveis.

Corte de custos
Simplifique e automatize os fluxos de trabalho com produtos
Fiery Workflow Suite. Gerencie as tarefas de impressão e todas as
impressoras Fiery Driven por meio da Fiery Command WorkStation .
Minimize os erros de impressão e os resíduos com visualizações em
tempo real. Forneça qualidade excepcional automaticamente com
a tecnologia de imagens e cores Fiery de última geração.

• Gerenciamento de trabalhos,
cores e mídia

Torne o envio de trabalhos mais conveniente

• Automação de fluxo de trabalho
e trabalhos

TM

®

O EFI Digital StoreFront permite que os usuários identifiquem
e personalizem documentos com rapidez e facilidade, e os
encomendem com segurança. O envio de trabalho automatizado
para o Fiery DFE proporciona prazos de entrega mais curtos, além de
reduzir o custo do trabalho e os erros.
®

• Preflight e provas soft
• Documentos prontos
• Processamento de
dados variáveis
• Suporte ao acabamento

Agilize o retorno sobre o investimento
Ensine seus funcionários a usar os recursos Fiery DFE ao máximo
para potencializar o retorno sobre o investimento em equipamentos
com o programa Fiery Professional Certification. Esse compromisso
com o desenvolvimento dos funcionários também pode aumentar
a lealdade dos funcionários e a retenção de trabalho.

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.

EFI fuels success.

• Integração com MIS/Web
para impressão

Saiba mais em
fiery.efi.com/inplant

“Com nossso software Digital
StoreFront e DFEs Fiery
trabalhando em conjunto em
um ambiente baseado em JDF,
temos uma produção 25%
maior com a mesma equipe.”
Paul Sprow,
Gerente,
Arlington County Digital
Produção e Centro de Correio

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 umfluxo 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.
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