EFI Fiery Central
Categoria

Output
Management

Características
– Gestão unificada do centro de impressão
– Políticas e regras de impressão
– Processamento de trabalho baseado em
produtos
– Gestão da fila de impressão

CONTROLO DE IMPRESSÃO CENTRALIZADO
PARA UM MÁXIMO DE PRODUTIVIDADE
EFI Fiery® Central aerodinamiza e acelera as tarefas de impressão. A sua interface única fornece um ambiente de
trabalho organizado e oferece aos operadores a possibilidade de produção de impressão autónoma. Desta forma,
EFI Fiery Central aumenta a eficiência do ambiente de produção – seja impressão comercial ou CRDs – e garante um
rápido retorno de investimento.
Com EFI Fiery Central, várias impressoras com FieryTM e algumas selecionadas sem Fiery podem ser combinadas num
ambiente de Fiery Command Workstation, ajudando os operadores acabar o trabalho mais rápido e de forma mais económica.
Fiery Central integra-se em sistema de produção atuais para tornar as funcionalidades de impressão mais flexíveis e produtivas. Permite aos utilizadores criar grupos de impressoras, importar documentos em PDF, optimizar os recursos de impressão
e gerir cargas de trabalho – tudo a partir de uma consola central.
Ao tirar vantagem das opções flexíveis do Fiery Central
Fiery Impose, Fiery JobMaster e Fiery JobFlow, os
operadores de impressão poupam tempo no processo de
preparação do trabalho – minimizando o disperdício e o
trabalho em duplicado, usufruir dos benefícios das funções
de preparação avançadas para a criação complexa de
documentos, e podem facilmente automatizar tarefas de
pré-impressão repetitivas. Com tais melhorias abrangentes
em funcionalidade, os operadores irão satisfazer as
exigências mais diversas dos clientes.

Fiery Central fornece standard a gestão de produção
eficiente para três impressoras com Fiery. Ideal para a
impressão comercial bem como CRDs, pode ser atualizado
para manusear até 12 impressoras num único ambiente.
Os utilizadores do Fiery Central aerodinamizam o seu trabalho com uma gestão unificada do centro de impressão,
beneficiam da transparência do processamento de
trabalhos baseado em produtos, e reduzem os tempos de
produção com a gestão eficientes das filas de impressão.

FICHA TÉCNICA EFI Fiery Central

PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS
Gestão unificada do centro de impressão

Gestão da fila de impressão

– Flexibilidade e produtividade: Fiery Central integra-se
em sistemas de produção, aumentando a flexibilidade e a
produtividade das impressoras atuais e novas. Combina
várias impressoras digitais com Fiery™ e impressoras de
produção selecionadas sem Fiery num sistema de impressão
de produção centralizado e uma interface de utilizador
comum e intuitiva.
– Uma interface de utilizador: Num fluxo de trabalho de
produção em PDF, isso maximiza a produtividade e a
automação das impressoras com Fiery bem como as sem
Fiery.

– Agrupamento fácil: Várias impressoras podem ser
agrupadas num ambiente a funcionar como uma
impressora unificada.
– Balanceamento inteligente de trabalhos: A separação
de cor bem como a separação de volume garantem a
utilização otimizada de impressoras a cores e p/b.
– Suporte para até 12 impressoras: Standard três
impressoras com Fiery são suportadas. As outras
marcas também podem ser incorporadas através de
uma licença não-Fiery opcional. Com as extensões
opcionais, em total até 12 impressoras podem ser
monitorizadas.

Processamento de trabalhos baseado em produtos
– Definir as regras conforme necessário: As impressoras
individuais podem ser agrupados e os parâmetros de
balanceamento podem ser definidos a partir do servidor
Fiery Central; encaminhamento baseado em regras e outras
adatações também são possíveis.
– Comunicação bidirecional: Isso fornece uma maior
eficiência para monitorizar o estado de cada impressora.
– Reencaminhamento em caso de erros: Caso ocorrer um
erro de impressão numa impressora, um reencaminhamento
configurável automaticamente envia o trabalho para uma
impressora semelhante para continuar a impressão.

WORKFLOW
AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO

PRODUÇÃO CENTRALIZADA

Preparação

Fiery Impose
Ferramenta de imposição
visual, intuitiva e
interactiva

Fiery JobFlow
Automação do
fluxo de trabalho
PDF baseado em
navegador para
um ambiente
com um ou vários
Fiery´s

Fiery JobMaster
Preparação avançada incluindo
design de separadores, ticketing
a nível de página, digitalização
e caraterísticas poderosas de
edição numa fase tardia

PDF

Fiery Central
Solução de fluxo de trabalho em
PDF, maximiza o processamento e
automatiza os fluxos de trabalho a
cores e a p/b

Fiery Print Servers
Optimiza o
processamento das
impressoras

PRODUÇÃO
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Módulos adicionais EFI Fiery Central

Fiery Impose

Aerodinamiza e automatiza o processo de imposição do documento com a sua interface
intuitiva e interativa; poupa tempo no processo de preparação do trabalho – minimizando o
disperdício e repetição do trabalho.

Fiery JobMaster

Adiciona funções de preparação avançadas para a criação complexa de documentos, incluindo
um visual para a inserção e design de separadores, ticketing a nível de página, finalização e
digitalização; também fornece caraterísticas de edição poderosa numa fase tardia.

Fiery JobFlow

Permite aos utilizadores definir e automatizar tarefas repetitivas de pré-impressão como por
exemplo preflighting, edição de documentos, melhoria de imagens, imposição de documentos e
job ticketing – simples e intuitivo a partir de qualquer navegador web suportado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
REQUISITOS DE SISTEMA

Konica Minolta Business Solutions Portugal Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2685-338 PRIOR VELHO Portugal www.konicaminolta.pt

06/2013

Sistemas operativos
Windows 7 (32/64) EFI-embedded
Memória
4 GB
Espaço em disco
1 TB
CPU
Intel i5-2400 (3.1 GHz, Quad Core, 6 MB cache)
Idiomas suportados
Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Espanhol
interface util./admin.		

