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Vastleggen. Analyseren. Doen.
Meer dan 65% van de aanbieders van afdrukdiensten zien het 'reduceren van 

productiekosten en het verbeteren van de efficiëntie' als hun belangrijkste strategische 

bedrijfsbelang. Of u nu wilt graven in dagelijkse productieanalyses van afdrukken, 

historische trends wilt analyseren of productiviteit van verschillende apparaten 

wilt vergelijken - het bijhouden van prestaties is de sleutel tot het verbeteren van 

efficiëntie en winstgevendheid.

Fiery® NavigatorTM verzamelt automatisch productiegegevens van uw Fiery-servers en levert actiegerichte 
intelligentie in een aanpasbaar visueel dashboard om inzicht te geven in vragen als:

• Maximaliseert u het gebruik van al uw apparaten?

• Hoeveel zwart-witpagina's drukt u af op 
een kleurensysteem?

• Hoe vaak gebruikt u verschillende afwerkeenheden?

• Wat is het medium dat het vaakst 
storingen veroorzaakt?

• Volgen uw operators de beste werkwijzen 
en standaard operationele procedures 
voor taakverzending?

• Hoe snel lossen operators gevallen op waarbij 
productie tot stilstand komt?

• Wanneer zijn uw afdrukmachines voor het 
laatst gekalibreerd?

Stel de norm voor kwaliteit en efficiëntie
Fiery Navigator realiseert ook de opslag, implementatie, het beheer en het synchroniseren van uw 
configuratiegegevens voor Fiery-systems, zodat uw apparaten optimaal en met een verbeterde consistentie 
kunnen werken. Daardoor is uw kwaliteit constanter en uw productie voorspelbaarder. Met Navigator kunt u:

• een optimale set van Fiery-instellingen delen over 
alle Fiery DrivenTM-apparaten van hetzelfde model om 
constant hoogwaardige kwaliteit te produceren

• snel een Fiery-server herstellen naar zijn vorige 
status door het maken van een back-up van de 
configuratie-instellingen, die wordt opgeslagen in 
Fiery Navigator.

Verkrijg volledige inzicht in uw afdrukoperaties
Fiery Navigator biedt op cloud-gebaseerde analyse in de belangrijkste operationele categorieën met een 
aanpasbaar overzicht van uw productiegegevens. U kunt in één oogopslag uw productie-activiteiten controleren 
vanuit uw webbrowser op elk moment van de dag. Gebruik inzichten uit de trend- en vergelijkingsgegevens om 
uw productiviteit constant te verbeteren. Identificeer potentiële kostenreducties en bewaak de kwaliteit van de 
geproduceerde afdrukken zodat u klanten kunt binden. Verfijn bedrijfsactiviteiten verder door:

• het vergelijken van prestaties van apparaten en het 
verplaatsen van productiemiddelen om het gebruik 
van apparaten te optimaliseren

• het analyseren van het gedrag van operators om 
aspecten bloot te leggen waar personeel meer 
training behoeft

• het bepalen van bedrijfsprocedures en het 
controleren van naleving door operators

• het evalueren van het gebruik van activa voor 
aankomende aankopen van apparatuur of het 
plannen van vervanging

• het identificeren van patronen in het gebruik van 
verbruiksgoederen om volume-eisen te kunnen 
voorspellen op basis van historische trends

1 InfoTrends U.S. Production Software Investment Outlook 2015
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Synchronisatie

Maak optimaal gebruik van bestaande 
instellingen en garandeer een 
consistente uitvoer door het delen van 
gemeenschappelijke confi guraties.

• Maak confi guratiesynchronisatiepakketten 
die kleurprofi elen, voorkeuzen, 
virtuele printers en papiercatalogi bevatten 
en sla ze op in de cloud.

• Implementeer sync-pakketten in zelf 
bepaalde apparaatgroepen om hun 
confi guratie te standaardiseren en houd ze 
in optimale condities. Of gebruik een sync-

pakket om een enkel 
apparaat naar zijn vorige 
status te herstellen.

Dashboard

Evalueer productiegegevens voor verbetering 
van de werklastverdeling, identifi catie van 
productietrends en snelle aanpak 
van bedrijfsineffi  ciënties.

• Analyseer trendmatige ontwikkelingen. 
Bekijk productiegegevens voor een enkel 
Fiery DrivenTM-apparaat of samengevoegde 
gegevens voor meerdere apparaten. Pas uw 
dashboard aan door te selecteren welke 
gegevens u wilt weergeven en hoe u deze 
wilt zien.

• Controleer gebruik en vergelijk productiviteit. 
Toon de 
productiestatistieken 
die u wilt zien in 
een tabel waar 
u individuele printers 
of printergroepen 
naast elkaar 
kunt vergelijken.

Identifi ceer productietrends. Standaardiseer bedrijfsprocessen. 
Beheer apparaten dynamisch. Blijf overal op de hoogte.

Neem de eerste stap in het verbeteren van uw productiviteit — probeer Fiery Navigator nu uit in slechts 
10 minuten. Ontdek het product met behulp van de demogegevens. Start simpelweg een demosessie op 
fi erynavigator.efi .com.

Waarschuwing

Reageer op 
gebeurtenissen zodra 
ze zich voordoen om 
productievertragingen 
te voorkomen.

•  Stel de frequentie 
van e-mailmeldingen 
voor waarschuwingen 
over kritieke 
apparaatstatussen in en 
beheer ze.

• Ontvang dag-, week- of maandrapporten 
met een overzicht van belangrijke 
gegevens, zoals de verdeling van afgedrukte 
taken, het totale aantal afgedrukte vellen, 
de meest gebruikte methode voor 
taakverzending, papierstoringen per 
mediatype of andere statistieken.

Beheer

Implementeer 
eenvoudig 
confi guratiepakketten 
in apparaatgroepen 
en bekijk verzamelde 
productiviteitgegevens 
om de productiviteit 
te evalueren.

• Inspecteer de confi guratie en status van 
elk apparaat. Schakel gecontroleerde 
apparaten in en uit. Bekijk geïnstalleerde 
softwaretoepassingen, 
verbonden afwerkeenheden, 
de kalibratiestatus en meer.

• Groepeer apparaten gebaseerd op 
specifi eke criteria zoals kleur, zwart-en-wit, 
modeltype en meer.
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Ondersteunde besturingssystemen:
Microsoft Windows® 7, 8.1 en 10
Windows 2008 Server R2*
Windows 2012 Server*
Mac® OS X® 10.10 en nieuwer
*Ondersteuning binnenkort beschikbaar

Ondersteunde browsers:
Internet Explorer® 11 en nieuwer
Microsoft Edge
Google ChromeTM

Mozilla Firefox®

Safari®

Poort: 
443 (HTTPS)
WebSocket

Fiery Navigator
Op browser 
gebaseerde 

gebruikersinterface

Fiery Navigator
-client

Apparaatregistratie
en connectiviteit

Fiery® NavigatorTM

beveiligde webservices

Register simpelweg uw Fiery-servers door ze te ontdekken via Fiery Command WorkStation®, of door het invoeren van de IP-adressen 
van de apparaten die u wilt controleren. Ga vervolgens online om de starten met het controleren van gegevens op fi erynavigator.efi .com.

Begrijp uw hele productieomgeving.

Fiery Workfl ow Suite is een uitgebreid arsenaal geavanceerde hulpmiddelen die afdrukprocessen stroomlijnen en automatiseren om 
de productiviteit naar een hoger niveau te tillen. En dat van de aanlevering (taakverzending) tot de uitvoer. Fiery Navigator biedt u de 
gegevens om ervoor te zorgen dat uw afdrukproductie op de hoogst mogelijke capaciteit en effi  ciënte werkt.

Start binnen een paar minuten
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VOORBEREIDEN

Fiery Central
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∞ Connectiviteit
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Fiery Color
Profiler Suite
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NavigatorTM
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EFI fuels success.
We ontwikkelen baanbrekende technieken voor de productie van bewegwijzering, verpakkingen, 
textiel, keramische tegels en gepersonaliseerde documenten, met een groot aanbod van printers, 
inkten, digitale front-ends en een uitgebreide zakelijke en productieworkfl owsuite die het volledige 
productieproces transformeert en stroomlijnt zodat uw concurrentiepositie wordt verstevigd 
en uw productiviteit wordt vergroot. Ga voor meer informatie naar www.efi .com of bel naar 
020 658 8000 (NL) of 02 749 94 20 (BE).


