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Capture. Analise. Aja.
Mais de 65% dos prestadores de serviços de impressão identificam "a redução dos 

custos de produção e a melhoria da eficiência" como sua principal necessidade 

estratégica de negócios1. Se você deseja se aprofundar na análise da produção 

de impressão diária, analisar as tendências ao longo de um período ou comparar 

a produtividade de diferentes dispositivos, rastrear o desempenho é a chave para 

aumentar a eficiência e lucratividade.

O Fiery® Navigator™ coleta dados de produção automaticamente dos seus servidores Fiery e fornece informações 
úteis reunidas em um painel personalizável e visual, para dar a você insights sobre questões como essas:

• Você está maximizando o uso de todos seus dispositivos?

• Quantas páginas preto e branco você imprime em 
um dispositivo a cores?

• Com que frequência você usa seus 
diversos acabamentos?

• Qual é a mídia que mais causa obstruções?

• Seus operadores seguem as melhores práticas 
e procedimentos de operação padrão para envio 
de trabalhos?

• Com que rapidez os operadores resolvem eventos 
que atrapalham a produção?

• Quando foi a última calibragem das suas máquinas 
de impressão?

Defina o padrão de qualidade e eficiência
O Fiery Navigator também armazena, implementa, gerencia e sincroniza dados de configuração para os sistemas 
Fiery, de forma que seus dispositivos operem de maneira ótima, sua qualidade seja mais consistente e sua 
produção seja mais previsível. Com o Navigator, você pode:

• Compartilhar um conjunto ótimo de configurações 
do Fiery em todos os dispositivos Fiery DrivenTM 
do mesmo modelo para entregar saídas com alta 
qualidade consistente

• Restaurar rapidamente o servidor Fiery para sua 
configuração inicial, usando uma cópia de backup 
dessa configuração, armazenada no Fiery Navigator

Tenha visibilidade total da sua operação de impressão
O Fiery Navigator fornece análises com base na nuvem em categorias chave, com uma visualização personalizável 
dos seus dados de produção. Você pode monitorar fácil e rapidamente suas operações de produção de qualquer 
lugar e a qualquer momento com um navegador de Web padrão. Use os insights proporcionados pelos dados 
de tendências e de comparação para melhorar a produtividade continuamente, encontrar possíveis reduções 
de custo e garantir a qualidade das saídas impressas para manter seus clientes satisfeitos. Refine as operações 
ainda mais:

• Comparando o desempenho dos dispositivos 
e realoque os recursos para maximizar o uso 
do equipamento

• Analisando o comportamento do operador para 
descobrir as áreas em que sua equipe precisa de 
treinamento adicional

• Estabelecendo procedimentos de operação 
padrão e monitorando se seus operadores estão 
em conformidade

• Avaliando o uso dos ativos para compras de novos 
equipamentos e renovações de planejamentos

• Identificando padrões no uso de consumíveis para 
prever as demandas de volumes com base em 
dados históricos

1 InfoTrends U.S. Production Software Investment Outlook 2015



Sincronizar

Aproveite as confi gurações existentes e garanta 
uma saída consistente compartilhando 
confi gurações comuns.

• Crie pacotes de confi guração de 
sincronização que incluam perfi s de 
cores, predefi nições, impressoras virtuais 
e catálogos de papel, e os armazene 
na nuvem.

• Implemente pacotes de sincronização 
para grupos de dispositivos defi nidos pelo 
usuário, para padronizar a confi guração 

e mantê-los em 
condições ótimas. 
Ou use o pacote de 
sincronização para 
restaurar um único 
dispositivo para sua 
confi guração inicial.

Painel

Avalie os dados de produção para 
melhorar o equilíbrio da carga de trabalho, 
identifi car tendências de produção e tratar 
inefi ciências operacionais com rapidez.

• Analise as tendências em um período de 
tempo. Veja dados de produção de um único 
dispositivo Fiery DrivenTM ou dados agregados 
de diversos dispositivos. Personalize seu 
painel selecionando os dados que deseja 
exibir, e como deseja vê-los.

• Rastreie o uso e compare a produtividade. 
Exiba as estatísticas 
de produção que 
você deseja ver em 
uma tabela para 
comparação lado 
a lado de impressoras 
individuais e grupos 
de impressoras.

Identifi que tendências de produção. Padronize processos 
operacionais. Gerencie dispositivos dinamicamente. Mantenha-se 
informado em qualquer lugar.

Dê o primeiro passo para a melhoria de sua produtividade: faça o teste do Fiery Navigator hoje mesmo, em apenas 
10 minutos. Para explorar o produto com dados de demonstração, basta iniciar a sessão de demonstração em 
fi erynavigator.efi .com.

Alerta

Responda a eventos 
à medida que eles 
acontecem para 
evitar desacelerações 
na produção.

•  Confi gure e gerencie 
a frequência de 
notifi cações por e-mail 
para alertas de status 
de dispositivo crítico.

• Receba relatórios diários, semanais ou 
mensais sobre os principais pontos de 
dados agregados, tais como divisão 
de trabalhos impressos, total de folhas 
impressas, método principal de envio de 
trabalhos, obstruções de papel por tipo de 
mídia, ou outras medições.

Gerenciar

Implemente com 
facilidade pacotes 
de confi guração 
para grupos de 
dispositivos e exiba 
dados de produção 
agregados para avaliar 
a produtividade.

• Inspecione a confi guração 
e o status de cada dispositivo. 
Ative e desative dispositivos rastreados. 
Visualize aplicativos de software instalados, 
acabamentos conectados, status de 
calibragem e mais.

• Agrupe dispositivos com base em critérios 
específi cos, tais como cor, preto e branco, 
tipo de modelo e mais.
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Sistemas operacionais compatíveis:
Microsoft Windows® 7, 8.1 e 10
Windows 2008 Server R2*
Windows 2012 Server*
Mac® OS X® 10.10 e superior
* Suporte em breve

Navegadores compatíveis:
Internet Explorer® 11 e superior
Microsoft Edge
Google Chrome™

Mozilla Firefox®

Safari®

Porta: 
443 (HTTPS)
WebSocket

Fiery Navigator
Interface de

usuário baseada
em navegador

Cliente do
Fiery Navigator

Conectividade
e registro

de dispositivos

Serviços Web seguros

Fiery® Navigator™

Registre seus servidores Fiery encontrando-os com a Fiery Command WorkStation®, ou informando o endereço IP dos servidores que 
deseja rastrear. Depois, conecte-se para começar a ver os dados em fi erynavigator.efi .com.

Entenda todo o seu ambiente de produção.

O Fiery Workfl ow Suite é 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. O Fiery Navigator fornece a você os dados para garantir que 
a produção da sua impressora opere em capacidade e com efi ciência máximas.

Comece em minutos
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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 fl 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.


