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Fiery Extended Applications
Productief. Krachtig. Intuïtief.
Met het Fiery® Extended Applications Package krijgt u de volledige functionaliteit
en controle binnen handbereik om uw print- en scanopdrachten te beheren,
voor te bereiden en te verspreiden vanaf elke Windows® - en Mac® -pc. U wilt toch
ook graag uw productiviteit maximaliseren en fantastische resultaten bereiken!
Het Fiery Extended Applications Package biedt u complete
functionaliteit en controle. Nu kunt u print- en scanopdrachten vanaf elke Windows- of Mac-machine beheren,
voorbereiden en distribueren met maximale productiviteit.
Door het Fiery Extended Applications Package te installeren, haalt u de nieuwste Fiery gebruikersoftwaretoepassingen in één installatieprocedure binnen, inclusief:
• Fiery Command WorkStation® 5.4, de
opdrachtbeheerinterface voor Fiery-servers
• Fiery Hot Folders 3
• Fiery Remote Scan 6
• Fiery Bridge for Windows
Fiery Command WorkStation 5.4
Met Command Workstation kunnen uw operators
sneller werken dan ooit tevoren. CWS centraliseert
opdrachtbeheer, verbindt met alle Fiery-servers in
het netwerk en bereikt in realtime optimale resultaten
waardoor de productiviteit wordt verhoogd.
Version 5.4 beschikt over meer fantastische
features, waaronder:
• Dankzij Apply Server Presets kunnen operators een
servervoorinstelling toepassen op elke taak in de wachtrij van Fiery en met een klik op de rechtermuisknop ter
plaatse beschikbare servervoorinstellingen toewijzen.
• Met de door gebruikers gedefinieerde voorkeur voor
omvang in Fiery SeeQuence Impose kunnen gebruikers
een gewenste instelling kiezen zonder deze ooit nog opnieuw te hoeven wijzigen in Fiery SeeQuence Impose.
• Via het in-line bewerken van taakeigenschappen kunnen
gebruikers snel in-line bewerken om tijd te sparen
door rechtstreeks in de takenlijst het aantal kopieën te
wijzigen of identieke namen van taken te hernoemen.
• Door de integratie met Fiery Color Profiler Suite 4.0
kunnen gebruikers profielproblemen diagnosticeren,
kleurengamma’s vergelijken en profielen aanmaken en
bewerken zonder Command WorkStation te verlaten.
• De CWS5 Update Notification licht gebruikers in wanneer een nieuwe CWS5-versie beschikbaar is op efi.com.

Fiery Hot Folders 3
Fiery Hot Folders automatiseert het
documentverzendingsproces voor efficiënte verspreide
printwerkzaamheden in productie- en kantooromgevingen.
Bespaar tijd en beperk printfouten doordat u terugkerende
en overbodige taken automatiseert met een eenvoudige
slepen-en-neerzetten handeling. Een consistente
gebruikersinterface vereenvoudigt de setup en het beheer.
Fiery Remote Scan 6
Met de toepassing Remote Scan van Fiery kunt u
de configuratie van de Fiery-scanner en/of de Fierydocumentinvoer vanaf een client-workstation beheren.
Fiery Remote Scan is een TWAIN-compatibele toepassing
die zowel op Windows- als Mac-pc´s draait en die de
gebruiker in staat stelt om nieuwe scans te starten en
deze in TWAIN-compatibele toepassingen te importeren.
Fiery Bridge
Fiery Bridge biedt een echte scannen-naar-desktop
workflow voor het verspreiden en delen van gescande
documenten. De mogelijkheden voor push-scannen die
Fiery Bridge biedt, maken het mogelijk gescande documenten direct van Fiery-postvakken naar de computer
van een gebruiker te verzenden en biedt connectivity
voor documentbeheer- en bestandsdeelsystemen. Met
naadloze Windows-integratie kunnen bevoegde gebruikers hun postvak zien en beheren vanaf verschillende
Fiery-servers* op het netwerk.
Fiery Ticker
De Fiery Ticker is een visuele toepassing die als een
screensaver werkt en de verwerkings- en afdruksnelheden
van de huidige taak, het aantal resterende pagina’s voor
de huidige taak, foutberichten en lade-informatie toont.
Het geeft foutberichten op opvallende wijze weer en biedt
de operator de mogelijkheid om de printproductie van op
afstand te controleren. De Fiery Ticker biedt de operator
een grote flexibiliteit en vergroot zijn productiviteit door
een snelle visuele kijk te bieden van wat de Fiery-server
op om het even welk moment aan het doen is.
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Systeemvereisten
Fiery-server
Het Fiery Extended Applications Package
installeert automatisch alle meegeleverde toepassingen
op servers die op Fiery System 9 of hoger* draaien.

Fiery Image Enhance Visual Editor

Clients
Maakt verbinding met elke Fiery-server System 8 Release 2
of hogere systeemversies*.

• 4 GB RAM of meer aanbevolen

Fiery Command WorkStation 5, Fiery Hot Folders,
Fiery Bridge (alleen Windows), Fiery Remote Scan
Macintosh
• PowerPC ® G5 of multicore Intel® -processor

Macintosh
• Mac OS X 10.7, 10.8
• Intel-processor

• 20 GB beschikbare schijfruimte
• 1024x768 scherm met 16-bits videokaart
• Vereist een Fiery Server System 9 of hoger* met het
Productivity Package voor embedded Fiery-servers of
het Graphic Arts Package voor externe Fiery-servers

• Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 en 10.8

Windows
• Core2 Duo-processor

• 1 GB RAM of meer aanbevolen

• 2 GB RAM of meer aanbevolen

• 3 GB beschikbare schijfruimte

• 10 GB beschikbare schijfruimte

• 1024x768 scherm met 16-bits videokaart

• 1024x768 scherm met 16-bits videokaart

Windows
• Pentium 4, 1 GHz processor of sneller

• Vereist een Fiery Server System 9 of hoger* met het
Productivity Package voor embedded Fiery-servers of
het Graphic Arts Package voor externe Fiery-servers

• Microsoft® Windows XP, Windows Vista® of
Windows® 7, 8

Fiery Hot Folders 3

• 1 GB RAM of meer aanbevolen

Inputindelingen

• 3 GB beschikbare schijfruimte

• PS, PDF, EPS, VDP

• 1024x768 scherm met 16-bits videokaart

Outputindelingen
• PS, PDF

Fiery JDF v 1.2
Fiery JDF v 1.2 wordt op elke Fiery-server met System
9 Release 2 of hoger ondersteund en omvat geweldige
nieuwe functies zoals:
• Vervangt specifieke kleurvlakken van de Fiery-server
• Automatisch gegenereerde apparaatmogelijkheden
• Nauwere integratie met MIS-systemen
• Bewerken van de oplagelijst

Filters voor Hot Folders
• In het Graphic Arts Package, Premium Edition
opgenomen optionele filters: JPEG, Export PS,
DCS2, CT/LW, PDF2Go, PDF/X Preflight
• In het Graphic Arts Package opgenomen optionele
filters: TIFF-IT
• Standaard Microsoft Office filters: doc, docx, xls,
xlsx, ppt, pps, pptx, ppsx, pub
Hot Folders 3 is alleen geactiveerd indien verbonden
met de Fiery-server die Hot Folders ondersteunt.
Neem contact op met uw Fiery-vertegenwoordiger
als u de Fiery Hot Folders-optie wilt aanschaffen.

* Uw Fiery systeemversie staat vermeld op het tabblad General
Information (algemene informatie) in het Device Center in CWS5.
Deze informatie kunt u ook verkrijgen door de Fiery-configuratiepagina
uit te printen via de Fiery-server.
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