SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DE PRODUÇÃO

Aplicações estendidas do Fiery
Produtivas. Poderosas. Intuitivas.
O Fiery® Extended Applications Package oferece a você uma funcionalidade
completa e controle ao seu alcance para gerenciar, preparar e distribuir suas
tarefas de impressão e digitalização de qualquer cliente Windows® e Mac®
para produtividade máxima e resultados impressionantes.
O Fiery Extended Applications Package fornece a você
total funcionalidade e controle ao seu alcance. Agora você
pode gerenciar, preparar e distribuir tarefas de impressão
e verificação de qualquer cliente Windows e Mac para
produtividade máxima.
Ao instalar o FieryExtended Applications Package, você
recebe todos os aplicativos de software de usuário Fiery
em um único processo de instalação, incluindo:
• Fiery Command WorkStation® 5.4, a interface de
gerenciamento de tarefas para servidores Fiery
• Fiery Hot Folders 3
• Fiery Remote Scan 6
• Fiery Bridge para Windows
Fiery Command WorkStation 5.4
A Command WorkStation permite que seus operadores
de impressão tenham uma produtividade maior do que
jamais registrada. Centraliza o gerenciamento das tarefas,
conecta todos os servidores Fiery da rede e melhora os
resultados em tempo real para aumentar a produtividade.
A versão 5.4 vem com ainda mais excelentes
recursos, incluindo:
• A opção Apply Server Presets permite aos operadores
aplicar um servidor pré-definido a qualquer tarefa na fila
de espera da Fiery e designar servidores pré-definidos
disponíveis na hora apenas clicando com o botão direito.
• A opção User Defined Finish Size Preference no Fiery
SeeQuence Impose permite que os usuários escolham
uma configuração no item preferências e assim nunca
mais precisam alterar tal configuração no Fiery
SeeQuence Impose novamente.
• A opção Inline Editing of Job Properties permite que os
usuários façam edição inline rapidamente para economizar tempo alterando o número de cópias ou renomeando
uma tarefa duplicada diretamente da lista de tarefas.
• A integração com o Fiery Color Profiler Suite 4.0
permite que os usuários diagnostiquem problemas
de perfil, comparem gamas, criem e editem perfis
sem sair da Command WorkStation.
• A CWS5 Update Notification irá notificar os usuários
quando uma nova versão do CWS5 estiver disponível
em efi.com.

Fiery Hot Folders 3
As Fiery Hot Folders automatizam os processos de envio
de documentos para operações eficientes de impressão
distribuídas em ambientes de produção e escritórios.
Economize tempo e reduza os erros de impressão
automatizando tarefas repetitivas com uma única
operação de “arrastar e soltar”. Uma interface de usuário
consistente simplifica a configuração e o gerenciamento.
Digitalização Remota do Fiery 6
O aplicativo Fiery Remote Scan permite controlar a
configuração do scanner/do alimentador de documentos
Fiery remotamente de uma workstation cliente. O
aplicativo compatível com TWAIN é executado nos
clientes Windows e Macintosh e permite que você inicie
digitalizações e as importe em aplicativos compatíveis.
Fiery Bridge
A Fiery Bridge oferece uma verdadeira digitalização
para fluxos de trabalho de desktop para distribuição e
compartilhamento dos documentos digitalizados. Com
os recursos de digitalização, o Fiery Bridge transfere
documentos digitalizados diretamente das caixas de
correio do Fiery para um desktop de usuário e fornece
conectividade aos sistemas de gerenciamento de
documentos e compartilhamento de arquivos. Com a
integração direta do Windows, os usuários autenticados
podem ver e gerenciar suas caixas de correio em vários
servidores Fiery* na rede.
Fiery Ticker
O Fiery Ticker é um aplicativo visual que atua como um
protetor de tela e exibe as velocidades de processamento
e de impressão da tarefa atual, o número de páginas
restantes da tarefa atual, mensagens de erro e informação
sobre a bandeja. Ele exibe de forma clara mensagens
de erro e permite que o operador monitore a produção
da impressão à distância. O Fiery Ticker proporciona
grande flexibilidade ao operador e aumenta sua produtividade fornecendo um rápido aspecto visual sobre o que o
servidor Fiery está fazendo a qualquer momento.
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Requisitos do sistema
Servidor Fiery
O Fiery Extended Applications Package automaticamente
instala todos os aplicativos incluídos nos servidores que
executam o Fiery System 9 e posterior*.

Fiery Image Enhance Visual Editor

Estações de cliente
Conecte-se a qualquer sistema Fiery System 8 Release 2
ou versões de sistema posteriores*.

• 4 GB de RAM ou mais recomendado

Fiery Command WorkStation 5, Fiery Hot Folders,
Fiery Bridge (Windows apenas), Fiery Remote Scan
Macintosh
• Processador PowerPC ® G5 ou multicore Intel®
• Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 e 10.8
• 1 GB de RAM ou maior recomendado
• 3 GB de espaço disponível no disco rígido
• Monitor 1024x768 com placa de vídeo de 16 bits
Windows
• Pentium 4. 1 GHz ou processador mais rápido
• Microsoft ® Windows XP, Windows Vista ®
ou Windows® 7, 8
• 1 GB de RAM ou mais recomendável
• 3 GB de espaço disponível em disco rígido
• Monitor 1024x768 com placa de vídeo de 16 bits
Fiery JDF v 1.2
O Fiery JDF v 1.2 é suportado em qualquer servidor Fiery
que esteja utilizando o System 9 Release 2 ou superior e
inclui novos recursos como:
• Substitui as correções específicas do servidor Fiery
• Recursos do Dispositivo gerados automaticamente
• Maior integração com sistemas MIS
• Edição de lista de tiragens

Macintosh
• Mac OS X 10.7, 10.8
• Processador baseado em Intel

• 20 GB de espaço disponível no disco rígido
• Monitor 1024x768 com placa de vídeo de 16 bits
• Requer um Fiery Server System 9 ou posterior*
com o Pacote de Produtividade para servidores
Fiery incorporados ou Graphic Arts Package para
servidores Fiery externos
Windows
• Processador Core2 Duo
• 2 GB de RAM ou maior recomendado
• 10 GB de espaço disponível no disco rígido
• Monitor 1024x768 com placa de vídeo de 16 bits
• Requer um Fiery Server System 9 ou posterior*
com o Pacote de Produtividade para servidores
Fiery incorporados ou Graphic Arts Package para
servidores Fiery externos
Fiery Hot Folders 3
Formatos de entrada
• PS, PDF, EPS, VDP
Formatos de saída
• PS, PDF
Filtros para Hot Folders
• Filtros opcionais no pacote Fiery Graphic Arts,
Premium Edition: JPEG, Export PS, DCS2, CT/LW,
PDF2Go, PDF/X Preflight
• Filtros opcionais no pacote Fiery Graphic Arts: TIFF-IT
• Filtros padrão do Microsoft Office: doc, docx, xls,
xlsx, ppt, pps, pptx, ppsx, pub
O Hot Folders 3 é ativado somente quando conectado
a um servidor Fiery com suporte a Hot Folder. Entre em
contato com o representante de vendas do Fiery se quiser
comparar a opção Fiery Hot Folders.

* A versão do seu sistema Fiery é listada na guia de informações
gerais do Device Center na CWS5. Essas informações também são
acessíveis na página de configuração do Fiery impressa via servidor Fiery.
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