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Overzicht van Fiery Command WorkStation 

Met Fiery® Command WorkStation®, de 
beheerinterface voor afdrukopdrachten op 
Fiery-servers, wordt afdrukken nog 
productiever en krachtiger. CWS centraliseert 
opdrachtbeheer, maakt verbinding met alle 
Fiery-servers in het netwerk en verbetert de 
productiviteit. De intuïtieve interface 
vereenvoudigt het beheren van opdrachten, 
ongeacht het ervaringsniveau van de 
gebruiker.  

Volledige ondersteuning voor Apple® 
macOS® en Microsoft® Windows® biedt 
consistente vormgeving, gevoel en 
functionaliteit. Een volledig functionele 
verbinding op afstand biedt dezelfde 
kwalitatieve resultaten als bij een lokale 
verbinding met een Fiery-server. Fiery 
Command WorkStation 6.3-updates 
verbeteren ook de bruikbaarheid voor Fiery-
servers met Fiery System 10/10e en hoger, en Fiery XF 7 en hoger. 

Download versie 6 van Command WorkStation op www.efi.com/CWS. 

  

http://www.efi.com/CWS
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Over deze versie 

Fiery Command WorkStation versie 6.3 is een versie die zich richt op compatibiliteit met de nieuwste 
computerstandaarden, en conformiteit met technologietrends. De verbeteringen en wijzigingen in deze 
versie zijn ontworpen om Fiery Command WorkStation toekomstbestendig te maken en een betere 
gebruikerservaring te bieden. 

Fiery Command WorkStation Package 6.3 

Fiery Command WorkStation 6 maakt deel uit van Fiery Command WorkStation Package Het download- en 
installatieproces voor dit pakket wordt geregeld door Fiery Software Manager. 

Het pakket bevat de volgende software die kan worden gedownload: 

Fiery Command WorkStation 

Centraliseert opdrachtbeheer door alle Fiery Driven™-cut-sheet-, grootformaat-, supergrootformaat of 
hoge-snelheids-inkjetprinters1 in het netwerk in real time te bedienen voor een betere productiviteit 

Fiery Command WorkStation 6.3 bevat de volgende optionele voorbereidingssoftware voor cut-
sheetprintergebruikers: Fiery Impose, Fiery Compose en Fiery JobMaster naast Graphic Arts Package, 
Premium Edition. 

Fiery Hot Folders – alleen cut-sheet 

Automatiseert de processen voor het indienen van herhalende opdrachten voor cut-
sheetprintergebruikers, wat tijd bespaart en drukfouten vermindert dankzij een eenvoudige slepen-
en-neerzettenfunctionaliteit. 

Fiery Software Uninstaller – alleen macOS 

Verwijdert met gemak Fiery-toepassingen (Fiery Command WorkStation, Fiery Color Profiler Suite, 
Fiery Navigator Client, Fiery Remote Scan en Fiery Language Package), Fiery Driven-printers en 
bijbehorende afdrukstuurprogramma's/-bestanden op macOS-clients. 

 

1 Raadpleeg het gedeelte met specificaties verderop voor ondersteunde Fiery-servers.  



Fiery Command WorkStation 6.3 | Een overzicht van alle nieuwe functies 

November 2018 © Copyright 2018 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. 5 van 15 

  

Over Fiery Software Manager 

Naast Command WorkStation Package maakt Fiery Software Manager ook de installatie van de volgende Fiery-
toepassingen mogelijk: 

Fiery Remote Scan – alleen cut-sheet  

Met deze toepassing kunnen gebruikers scanopdrachten 
ophalen en automatisch scanpostvakken synchroniseren 
op ondersteunde Fiery-servers met uw computer.  

Fiery JobFlow - Alleen voor Windows 

Fiery JobFlowTM maakt prepressworkflowautomatisering 
mogelijk om opdrachtverwerking en afdrukken te 
stroomlijnen. Begin met de gratis versie, Fiery JobFlow 
Base, om workflows zoals PDF-conversie, Fiery Preflight1, 
beeldverbetering2, documentinslag3 en flexibele opties 
voor opdrachtverzending, -archivering en -uitvoer te 
beheren. Voer een upgrade uit naar de betaalde Fiery 
JobFlow-versie om meer intelligentie in de vorm van op 
regels gebaseerde workflows toe te voegen; 
geavanceerde Preflight- en PDF-bewerkingen, mogelijk 
gemaakt door Enfocus PitStop; en JobFlow-goedkeuring 
in de cloud voor een optimale efficiëntie. 

Fiery Navigator 

Fiery Navigator is een service die proactieve 
printbediening en apparaatbeheer regelt, die belangrijke 
productiemetrics omvat en configuraties over dezelfde Fiery Driven-apparaten verspreidt. 

Fiery Integration Package – client alleen voor Windows, cut-sheet en inkjet met hoge snelheid 

Fiery Integration Package bestaat uit Fiery JDF en Fiery API. Dit is uitsluitend een Windows-toepassing 
waarmee zowel Windows- als Linux-gebaseerde Fiery-servers kunnen worden bijgewerkt. Gebruikers 
dienen 'Aanvullende functies weergeven' in de voorkeuren van Fiery Software Manager te selecteren 
om Fiery Integration Package te zien en te downloaden. 

Fiery Color Profiler Suite 

De Fiery Color Profiler Suite-kleurenbeheersoftware biedt geïntegreerde kleurenbeheerfunctionaliteit 
en kwaliteitscontrole voor afdruksystemen. De software breidt de kleurmogelijkheden van Fiery 
Driven-printers uit met de meest geavanceerde kleurenbeheergereedschappen die op de markt zijn 
voor het maken, controleren en bewerken van profielen en voor kleurkwaliteitsgarantie. Modulaire 
functies zorgen voor kleurnauwkeurigheid en consistentie tussen ontwerp-, afdrukproductie- en 
kantoortoepassingen voor alle soorten substraten, en verhogen de productiviteit en het rendement 
op investeringen. 

 

 

 

 

 

1 Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 

2 Fiery Image Enhance Visual Editor vereist 

3 Fiery Impose vereist 

  

 

Fiery Software Manager 
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Lijst met nieuwe functies 

De traditie van waarde voor Fiery-gebruikers wordt voortgezet met versie 6.3 waarin nieuwe functionaliteit 
wordt geleverd die consistent is met de nieuwste standaarden en trends op het gebied van computers en 
technologie. In deze handleiding vindt u nieuwe groepen functies en lijsten met de belangrijkste 
veranderingen. 

 

Nieuwe functies voor iedereen: 

• Ingebouwde 64-bits toepassing 

• HiDPI-monitorondersteuning 

• Koppeling naar EFI Smart Support 

• Fiery JobFlow 2.5 gereed 

Nieuwe functies voor cut-sheetprintergebruikers: 

• Huidige weergave exporteren 

• Fiery JobMaster 

o Fiery Remote Scan-updates  

o Verminderde bestandsgrootte voor dubbele pagina's 

• Nieuwe functies in Fiery JDF 1.6  

• Fiery Color Profiler Suite 5.1 gereed 

• Stopgezette functies 

o Fiery Remote Scan TWAIN-invoegtoepassing 

o Een aantal Fiery Hot Folders-filters 

Nieuwe functies voor gebruikers van grootformaat- en supergrootformaatprinters: 

• Prestatieverbeteringen 
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Specificaties voor Fiery-toepassingen in Fiery Command WorkStation Package 

Deze toepassingen kunnen worden verbonden met en geïnstalleerd op: 

• Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware:  

− Fiery System 10 of 10e-, FS100/100 Pro-, FS150/150 Pro-, FS200/FS200 Pro- en FS300/FS300 Pro-servers 

− Fiery XF 7 en hoger 

• macOS-clients: 

− macOS 10.11 en hoger 

− 4 GB RAM of meer aanbevolen 

− 7 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf 

− Minimale beeldschermresolutie:   

o Voor cut-sheet-gebruikers: 1280 x 1024 

o Voor grootformaat- en supergrootformaatgebruikers: 1600 x 900 

• Windows-clients: 

− Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (update van april 2014), en 10, 64-bits en nieuwer 

− Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (update van april 2014), en 2016 64-bits 

− Intel® Core™ i3-processor of hoger 

− 4 GB RAM of meer 

− 16 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf 

− Minimale beeldschermresolutie:   

o Voor cut-sheet-gebruikers: 1280 x 1024 

o Voor grootformaat- en supergrootformaatgebruikers: 1600 x 900 

 
Houd er rekening mee dat Fiery Command WorkStation 6.0 en hoger, Fiery Hot Folders en Fiery Remote Scan niet 
kunnen worden verbonden met Fiery-cut-sheetservers die op Fiery System 9R2 en lager of Fiery Central-servers worden 
uitgevoerd. Voor verbinding met deze systemen moeten gebruikers Fiery Command WorkStation 5.8 installeren. Ontdek 
hoe u kunt downgraden van versie 6.x naar versie 5.8 in fiery.efi.com/cws58-reinstall-help.  

  

http://fiery.efi.com/cws58-reinstall-help
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Nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 6.3 - alle gebruikers 

Ingebouwde 64-bits toepassing 

Fiery Command WorkStation 6.3 is een ingebouwde 64-bits toepassing voor zowel macOS- als Windows-
platforms. Apple is van plan om 32-bits ondersteuning voor de besturingssysteemversie na macOS 10.14 
(Mojave) stop te zetten. Microsoft heeft geen directe plannen om zijn 32-bits ondersteuning stop te zetten, 
maar de toenemende populariteit van Microsoft 64-bits besturingssystemen vanwege voordelen zoals meer 
beveiliging betekent dat ingebouwde 64-bits ondersteuning belangrijk is voor onze Fiery-gebruikers.  

Bedenk dat 32-bits besturingssystemen niet worden ondersteund voor versie 6.3. Als Fiery Software Manager 
al wordt uitgevoerd op een 32-bits besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 7 32-bits), wordt in Fiery 
Software Manager geen updatemelding voor het pakket van versie 6.3 weergegeven. Gebruikers die deze 
versie van Fiery Software Manager proberen uit te voeren op 32-bits besturingssystemen, zien een 
compatibiliteitsfoutmelding en Fiery Software Manager wordt niet uitgevoerd. Deze gebruikers kunnen in 
plaats daarvan Fiery Command WorkStation 6.2 uitvoeren. Ga voor de laatst ondersteunde 
besturingssystemen voor versie 6.3 naar de sectie met specificaties. 

HiDPI-monitorondersteuning 

Deze laatste versie van Fiery Command WorkStation heeft volledige ondersteuning van HiDPI-monitoren en 
volgt de Microsoft Windows-weergaveschaal en opmaakinstellingen, zodat lettertypen en andere elementen 
kunnen worden geschaald op verschillende maten om ze aan te passen aan de algehele weergaveresolutie.  

In-software-koppeling naar EFI Smart Support 

Er is nu een koppeling beschikbaar van Toepassingen en 
hulpbronnen binnen Fiery Command WorkStation om 
gebruikers direct naar de online kennisbasis van EFI te 
brengen. Daar zijn duizenden zelfhulpartikelen, video's en 
andere hulpbronnen voor EFI-producten beschikbaar, 
makkelijk te vinden met een paar klikken. 

  

Toepassingen en hulpbronnen 

https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/downloads/fiery-command-workstation-6/
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Fiery JobFlow 2.5 gereed 

Fiery JobFlow 2.5 is nu verkrijgbaar met Fiery Command WorkStation 6.3.  

Compatibiliteit 

Fiery JobFlow 2.5 is achterwaarts compatibel met Command WorkStation versies 5.8-6.2. Als de gebruiker 
echter een upgrade uitvoert naar Command WorkStation 6.3, moet er ook een update worden uitgevoerd 
naar JobFlow 2.5, als dat nog niet is gebeurd.  

Nieuwe functies: 

• Ondersteuning voor Fiery XF step & repeat en nestingworkflows 

• Integratie met EFI Digital StoreFront™ 

• Hoofdvariabelen 

• Exacte overeenkomst verzamelen 

• 64-bits ondersteuning 

Ga voor meer informatie over deze functies naar de JobFlow 2.5-presentatie Nieuwe functies.  

   

http://fiery.efi.com/JF51wn
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Nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 6.3 - cut-
sheetprintergebruikers 

Huidige weergave exporteren 

Gebruikers kunnen de informatie in hun huidige Fiery Command 
WorkStation-weergave exporteren naar een tekstbestand.  

• De 'weergave' bestaat uit datgene wat de gebruiker op dat 
moment weergeeft. Dat kan bijvoorbeeld de wachtrij 
AFGEDRUKT zijn, of een opgeslagen 
zoekactie/filterweergave met alle kolommen 

• Het tekstbestand kan worden geïmporteerd in Microsoft Excel (of soortgelijke toepassingen) voor 
gegevensanalyse. De gebruiker kan deze informatie vervolgens importeren in zijn of haar MIS of 
ander boekhoudsysteem.  

De functie voor export van de huidige weergave is vooral handig voor producten die de Fiery Smart Estimator 
ondersteunen, aangezien gebruikers gegevens van kosten- of inktschattingen terug kunnen exporteren naar 
de geschikte software. 

Fiery JobMaster 
Bestandsgrootte verkleinen voor dubbele pagina's 

Fiery JobMaster zorgt voor een aanzienlijke 
bestandsverkleining na het samenvoegen van 
een opdracht waarbij paginaverdubbeling nodig 
is. Dit is belangrijk voor de productie van 
opdrachten als kaartjes, coupons, formulieren of 
ansichtkaarten waarbij een groot aantal dubbele 
pagina's nodig is. Daardoor zullen gebruikers veel 
kortere tijden voor opslag en opdrachtverwerking 
ervaren. 

Fiery Remote Scan-updates 

Fiery JobMaster in Fiery Command WorkStation 6.3, ondersteunt geen TWAIN-scanstuurprogramma's meer, 
maar wel scannen via de Fiery Remote Scan-invoegtoepassing, en de huidige scanprotocollen voor beide 
besturingssystemen: WIA voor Windows-computers en de ICA voor macOS-computers.  

Deze protocolwijziging heeft geen invloed op eerdere scanfunctionaliteit van Fiery JobMaster. 

De Fiery JobMaster in Fiery Command WorkStation 6.2 is de laatste versie waarin TWAIN wordt ondersteund. 
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Nieuwe functies in Fiery JDF 1.6 

Fiery JDF is bijgewerkt naar versie 1.6 met de volgende nieuwe functies: 

Ondersteuning voor wachtrij Op volgorde afdrukken 

Met de functie Op volgorde afdrukken kan geïntegreerde upstreamsoftware opdrachten op volgorde naar de 
Fiery-server verzenden, zodat opdrachten die in batch worden verzonden, de volgorde 'eerst in, eerst uit' 
aanhouden. De functie Op volgorde afdrukken moet eerst worden ingeschakeld in Configure voor de Fiery-
server. 

Media opgeven voor JDF-bannerpagina 

U kunt nu aangepaste media opgeven voor de Fiery JDF-bannerpagina. Een bannerpagina kan worden 
afgedrukt voor, na, of voor en na een opdracht. De inhoud van de bannerpagina wordt afgedrukt op basis van 
de inhoud-URL van een PDF-bestand dat is opgegeven in het JDF-ticket (zoals de locatie van een MIS Crystal-
rapport), of kan automatisch worden gegenereerd op basis van de opdrachtinformatie. Het gedrag is 
hetzelfde als de functie Omslagpagina in Opdrachteigenschappen. 

APPE-ondersteuning op opdrachtniveau 

Met deze nieuwe functie kan geïntegreerde upstreamsoftware zoals MIS of een prepressworkflow op afstand 
de instelling Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine in- of uitschakelen in het venster 
Opdrachteigenschappen op opdrachtniveau. 

Rapportage op medianiveau 

Met de functie Rapportage op medianiveau kan geïntegreerde upstreamsoftware een query uitvoeren op 
medianiveau in elke lade. 

 

Ga voor meer informatie over de nieuwe functies naar de Fiery JDF-webpagina of bekijk de Releaseopmerkingen. 
Ga naar developer.efi.com voor JDF-voorbeelden.   

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-jdf/overview/
http://help.efi.com/fip
https://developer.efi.com/fieryjdf
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Fiery Color Profiler Suite 5.1 gereed 

Versie 6.3 van Fiery Command WorkStation is gereed voor Fiery Color Profiler Suite 5.1.  

Fiery Color Profiler Suite 5.1 wordt geleverd met interessante 
nieuwe functies. Deze bijgewerkte versie bevat een verbeterde 
Printeraanpassing-module en een nieuwe Fiery Verify-module. 
De oude module voor automatisch verifiëren is verwijderd. 

Nieuwe Fiery Verify-module 

• Verbeterde consistentie tussen de 
kleurverificatieworkflows van Command WorkStation en 
Color Profiler Suite  

• Biedt gebruikers de mogelijkheid om kleurkwaliteit 
rechtstreeks vanuit Command WorkStation 6.3 te 
controleren ten opzichte van industrienormen 

• Genereert eenvoudige rapporten voor nieuwe gebruikers 
zodat ze geen deskundigenrapport hoeven te interpreteren 

Updates voor Printeraanpassing 

• Servervoorkeuzen maken voor een eenvoudiger selectie van profielen en kalibraties die zijn gemaakt om 
overeen te komen met vijf Fiery Driven-afdruksystemen  

• Gedeeld gamma aanpassen voor een verbeterde stabiliteit van overeenkomsten in de loop van de tijd 

Nieuw apparaat-update 

• Ondersteunt Barbieri® LFP qb-spectrofotometer 

Belangrijke opmerking: 

Gebruikers van Fiery Color Profiler Suite voor cut-sheetprinters moeten upgraden naar versie 5.1 voor 
dezelfde integratieaanraakpunten met Command WorkStation 6.3 als in Color Profiler Suite 5.0 en Command 
WorkStation 6.2 en lager. Als u profielen wilt maken vanuit Apparaatcentrum of vanuit Fiery Calibrator, heeft 
Command WorkStation 6.3 versie 5.1 van Color Profiler Suite nodig. Kalibraties, profielen, 
apparaatkoppelingen, overeenkomende printers of geoptimaliseerde steunkleuren maken kan nog steeds 
rechtstreeks worden gedaan vanuit elke versie van Color Profiler Suite samen met Command WorkStation 6.3. 

Ga voor meer informatie over Fiery Color Profiler Suite 5.1 naar de presentatie Nieuwe functies.  

Stopgezette functies 
Fiery Remote Scan TWAIN-invoegtoepassing 

De invoegtoepassing voor het TWAIN-communicatieprotocol is verwijderd uit Fiery Remote Scan, zodat er 
geen pagina's meer kunnen worden gescand van toepassingen van derden zoals Adobe Acrobat of Adobe 
Photoshop. 

De Fiery Remote Scan-toepassing blijft volledig ondersteund voor het ophalen van scanopdrachten en het 
automatisch synchroniseren van scanpostvakken op ondersteunde Fiery-servers met een clientcomputer. 

 
  

http://fiery.efi.com/CPS51wn
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Fiery Hot Folders-filters 
 
Het volgende wordt niet meer ondersteund voor conversie door Fiery Hot Folders: 
 

• Filters in Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition en Fiery Productivity Package: PDF2GO, ExportPS, 
CT-LW, DCS 2.0 en TIFF-IT 

• Conversie van PDF- naar PS-uitvoerbestandstypen 
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Nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 6.3 - voor 
gebruikers van grootformaat- en supergrootformaatprinters 

Prestatieverbeteringen 

Fiery Command WorkStation 6.3 Levert prestatieverbeteringen ten opzichte van versie 6.2. Fiery proServer en 
Fiery XF-gebruikers die meerdere verbonden servers hebben, of die honderden of duizenden opdrachten 
opslaan in het Opdrachtcentrum, zien Command WorkStation bijvoorbeeld minstens 1,6 keer zo snel starten.  

Fiery Job Editor is nu ook responsiever, vooral voor opdrachten met Nesting, Step & repeat of Naast elkaar, 
met een gemiddelde startsnelheid van respectievelijk meer dan 2,4x, 1,8x en 1,7x.  
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Aanvullende bronnen 

Gebruik deze lijst met informatie over verkoop, training en technische bronnen waarmee u uw kennis van 
Fiery Command WorkStation Plus gerelateerde producten en toepassingen kunt verbreden en verdiepen.  

Hoofdwebpagina van Fiery Command WorkStation efi.com/cws 

Fiery Command WorkStation downloaden fiery.efi.com/cws 

Gratis Fiery Impose-proefversie van 30 dagen 
aanvragen 

efi.com/impose 

Gratis Fiery JobMaster-proefversie van 30 dagen 
aanvragen 

efi.com/jobmaster 

Gratis proefversie van 30 dagen aanvragen van Fiery 
Graphic Arts Package, Premium Edition 

efi.com/gappe 

Gratis Fiery JobFlow-proefversie van 30 dagen 
aanvragen 

efi.com/jobflow 

Fiery-voorbereidingsoplossingen vergelijken fiery.efi.com/makeready-comparison  

Trainingshulpbronnen van Learning@EFI learning.efi.com  

Fiery-forums fieryforums.efi.com 

EFI-community's https://communities.efi.com/s/ 

Help-documentatie voor Fiery Command 
WorkStation 

http://help.efi.com/cwspackage/index.html 

 

 

http://efi.com/cws
http://fiery.efi.com/cws6-download
http://efi.com/impose
http://efi.com/jobmaster
http://efi.com/gappe
http://efi.com/jobflow
http://fiery.efi.com/makeready-comparison
http://learning.efi.com/
http://fieryforums.efi.com/
https://communities.efi.com/s/
http://help.efi.com/cwspackage/index.html
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