FIERY PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Fiery Command WorkStation
Zet een nieuwe standaard
op het gebied van printen

Fiery Command WorkStation 5
Fiery® Command WorkStation®, de opdrachtbeheerinterface voor Fiery-servers
maakt printen productiever, krachtiger en intuïtiever. CWS centraliseert opdrachtbeheer, verbindt met alle Fiery-servers in het netwerk en bereikt optimale resultaten waardoor de productiviteit wordt verhoogd. De intuïtieve interface maakt
complexe opdrachten simpel, ongeacht de ervaring van de operator, terwijl de
flexibele software aan te passen is aan elke omgeving.
Overzichtelijke werkplek
Een overzichtelijke werkplek is een voorwaarde voor productief werken.
CWS5 helpt u dit te bereiken met het Job Center (Taakcentrum), een
centrale plek waar opdrachten die naar de Fiery-server zijn verstuurd,
kunnen worden bekeken en beheerd. Hier vinden operators alle
functies voor opdrachtbeheer en instellingen.













Aanpasbare werkbalk



 roepering van opdrachten
G
voor efficiënt opdrachtbeheer en overzicht van
opdrachtstatussen



Instant informatie over
engine, verbruiksartikelen
en media



Instant status van alle
Fiery-servers

 Instant informatie over
opdrachtvereisten

Het Job Center is de centrale plek voor de operator waar alle functies voor het beheren
van opdrachten en het instellen voor de Fiery-servers beschikbaar zijn.
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Slepen-en-neerzetten

functionaliteit voor werken
met minder klikken











Geïntegreerde jobpreview



In-line bewerken van het
aantal kopieën, taaknaam
en workflow.

Geïntegreerde opdrachtzoekmogelijkheden over
alle Fiery-servers

Flexibele previews

Fiery Color Profiler Suite (optioneel) 4.0

Fiery Command WorkStation 5 biedt een volledig visuele interface die
de gebruikservaring productiever maakt dankzij:

Profielen kunnen snel en eenvoudig vanuit de interface van Command
WorkStation gegenereerd, bewerkt, vergeleken en bekeken worden.

• Geïntegreerde opdrachtpreviews om door de pagina’s te bladeren, terwijl
u tegelijkertijd andere belangrijke informatie krijgt via het Job Center.

Fiery Image Enhance Visual Editor* 1.1

• SeeQuence Preview laat zien hoe de opdrachtcontent op de
pagina’s komt te staan en helpt om gemakkelijk door het hele
document te navigeren.

Voor het optimaliseren van afbeeldingen en het corrigeren van helderheid,
contrast, highlights, schaduwen, kleurenbalans, scherpte of rode ogen.

• Preview van verwerkte opdrachten om pagina’s uit andere opdrachten
toe te voegen, te verwijderen, opnieuw in te delen en samen te voegen
via simpel slepen-en-neerzetten.
• Opdrachtoverzichten in het preview-paneel laten het type en het
gewicht van het papier zien, evenals de naam en de grootte van
de papiercatalogus.

De Fiery Image Enhance Visual Editor is een interactieve plug-in voor het optimaliseren en corrigeren van afbeeldingen in een enkele opdracht.

Cohesive Tool Integration
Het Device Center integreert de functies voor het instellen van de server op een enkele werkplek, inclusief fonts, virtuele printers en meer:
SeeQuence Preview is een standaardfunctie in CWS5.

Fiery SeeQuence Suite (optioneel)
Fiery Command WorkStation 5.4 bevat een preview van de optionele
SeeQuence Suite: geïntegreerde toepassingen voor documentopmaak
die beschikbaar zijn vanuit de intuïtive visuele interface van Command
WorkStation. Gebruikers kunnen de volledige Suite aanschaffen of de afzonderlijke toepassingen van de Suite. Elke toepassing kent veel voordelen:
• Fiery SeeQuence Impose en Fiery SeeQuence Compose kunnen
afzonderlijk worden gebruikt of in een hecht geïntegreerde workflow,
waardoor operators opdrachten goed kunnen instellen en controleren.
Beide werken naadloos samen in hetzelfde venster waardoor gebruikers
beide functies in hetzelfde document in elke volgorde kunnen uitvoeren.

• Op het serverconfiguratiepaneel kan de serverconfiguratie als PDFof tekstbestand worden bekeken, afgedrukt of opgeslagen.
• Kleursetup biedt een intuïtievere kleurconfiguratie, waardoor het
makkelijker is om te zien hoe kleurflow werkt.
• Informatie over de opdrachtlogs kan op datum worden gefilterd en
geëxporteerd zodat de gegevens in andere toepassingen zoals Microsoft® Excel® kan worden bekeken en bewerkt. Er kan op datumbereik
en te exporteren kolommen worden gefilterd.
• Variable Data Printing resources (VDP) integreert en beheert alle
elementen per opdracht, inclusief Fiery FreeForm™ mastersjablonen.

• Met SeeQuence Impose is foutvrije opmaak op velniveau mogelijk.
Het bevat de User-Defined Finish Size workflow* voor het automatisch herkennen van snij- en bleedkaders die in het brondocument
zijn gedefinieerd.
• SeeQuence Compose voert alle make-readyfuncties voor het
document uit op paginaniveau.

* Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Fiery System 9 of hoger met het Fiery Graphic
Arts Package, of in System 9e en hoger met het Fiery Productivity Package.
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EFI Fiery Command WorkStation
Flexibele integratie en een upgradepad
• Volledige crossplatformondersteuning voor de Mac en de Windows-pc waardoor alle
gebruikers exact dezelfde functionaliteit en gebruikservaring krijgen.
• Backward compatibel met Fiery System 8 Release 2 zodat u Command WorkStation
kunt updaten en verbeteringen en uitbreidingen op de bedieningsinterface van uw huidige
Fiery-server kunt aanbieden zonder extra kosten.
• Command WorkStation biedt een volledig functionele verbinding op afstand,
dezelfde functionaliteit als een lokale verbinding met een Fiery-server.

Wilt u de nieuwste versie van Fiery Command WorkStation 5.4 uitproberen? Ga naar www.efi.com/CWS5 voor een gratis download.

Waarom EFI?
EFI™ (www.efi.com) helpt bedrijven over de hele wereld hun visie
en doelstellingen te realiseren met een schaalbaar digitaal productportfolio. Onze krachtige servers, controllers, RIP’s, inkjetprinters en
oplossingen voor accurate kleuren en imaging vergroten de merkbekendheid en het marktbereik van bedrijven via signs, gevelprints,
busreclame, grafische displays en meer. Onze software voor automatisering van bedrijfsprocessen helpt bedrijven sneller en kosteneffectiever te werken. Onze kantoor-, enterprise- en mobiele cloudoplossingen helpen bedrijven professioneel uitziende documenten aan
te maken, op te slaan en te distribueren waarmee ze nieuwe klanten
kunnen winnen.

EFI B.V
Boeing Avenue 201-207
1119 PD Schiphol-Rijk
The Netherlands
+31 [0]20 658 8000 tel
+31 [0]20 658 8001 fax
www.efi.com

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, the EFI logo, Electronics For Imaging, Fabrivu, Fiery, the Fiery logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print,
UltraVu and VUTEk are registered trademarks of Electronics for Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. BESTColor is a registered trademark of Electronics
for Imaging GmbH in the U.S. The APPS logo, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Link, Fiery
Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, the Jetrion logo, Logic, Pace, Printcafe, the PrintMe logo, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, the
Rastek logo, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, the VUTEk logo and WebTools are trademarks of Electronics for Imaging,
Inc. in the U.S. and/or certain other countries. Best, the Best logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, and Screenproof are trademarks of Electronics for Imaging
GmbH in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are
hereby acknowledged
© 2011 Electronics for Imaging

D122.09.12_NL

